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Ministro se reúne 
com Elon Musk nos 
EUA e pede ajuda 
para levar internet 
à Amazônia

Em Bahrein, 
presidente debate 
novas parcerias 
comerciais

Justiça de SP 
torna ‘Gatinha da 
Cracolândia’ ré em 
três processos

Economia

Política

Política

Polícia

Jogo ficou marcado por cotovelada de Otamendi em Raphinha

Material, produzido a partir do plasma de cavalos, não substitui a vacina, mas 
é uma possibilidade de tratamento para diagnosticados com a doença P6

Primeiro paciente 
recebe soro anti-Covid 
desenvolvido pelo Butantan

Governo de SP envia à Alesp projeto de lei que 
padroniza instalação de antenas de sinal 5G
Batizado de ‘Conecta SP’, o projeto tem objetivo de agilizar a chegada da 
tecnologia nos 645 municípios paulistas, segundo a gestão estadual  P2

Eliminatórias

Em clássico brigado e polêmico, Argentina e Brasil ficam no zero a zero
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O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, se reuniu 
com o fundador da Tesla, 
SpaceX e Starlink, Elon 
Musk, para discutir uma 
possível parceria entre o 
governo brasileiro e as em-
presas do bilionário norte-
-americano. P3

Justiça de São Paulo aceitou as 
denúncias do Ministério Públi-
co (MP) e tornou ré a influen-
ciadora digital e estudante Lor-
raine Cutier Bauer Romeiro, de 
19 anos, conhecida como “Ga-
tinha da Cracolândia”, em três 
processos contra ela.           P4

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, participou da 
cerimônia de encerramento 
do encontro da Câmara de 
Comércio Árabe-Brasileira. O 
encontro serviu para debater 
novas parcerias comerciais. P5

Em um jogo marcado por cotovelada 
em Raphinha, carretilha de Vini Jr., 
muitas faltas e um Brasil superior, a 
seleção brasileira ficou no empate 
em 0 a 0 com a Argentina, no Estádio 
Bicentenário, em San Juan, pela 
14ª rodada das Eliminatórias para a 
Copa do Mundo de 2022. Já classi-
ficado para o Mundial do Catar, o 

time comandado por Tite foi melhor 
em campo. Fred acertou o traves-
são e Vini Jr. quase marcou. Messi, 
craque da partida, foi bem marcado 
por Fabinho e só levou perigo em 
chute aos 45 do segundo tempo. A 
Seleção recheada de jovens segurou 
a pressão (e a porrada) argentina e 
brochou a festa em San Juan.

Será preciso apresentar Será preciso apresentar 
comprovante de vacinação comprovante de vacinação 

para poder participar de para poder participar de 
evento em Times Square evento em Times Square P6P6

Nova York fará festa Nova York fará festa 
de Ano Novo só para de Ano Novo só para 

os vacinadosos vacinados
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POLÍTICA

Governo de SP envia à Alesp projeto de 
lei que padroniza instalação de antenas 
de sinal 5G nos municípios do estado
Batizado de ‘Conecta SP’, o projeto tem objetivo de agilizar a chegada da 
tecnologia nos 645 municípios paulistas, segundo a gestão estadual
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Da Redação

governador de São 
Paulo, João Do-
ria (PSDB), assinou 
na terça-feira (16) 
um projeto de lei 

que será enviado à Assem-
bleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp) para padroni-
zar as leis de instalação de 
antenas de transmissão de 
sinal de 5G nos municípios 
do estado.
Batizado de “Conecta SP”, o 
projeto tem objetivo de agi-
lizar a chegada da tecnologia 
nos 645 municípios paulistas, 
segundo a gestão estadual.
O projeto foi lançado em 
cerimônia no Palácio dos 
Bandeirantes com a presença 
de prefeitos paulistas, repre-
sentantes das empresas que 
venceram o leilão de 5G no 
estado e também de depu-
tados da base do governo na 
Alesp. 
Claro, Tim, Vivo, Winity 
Telecom, Sercomtel, Algar e 

Neko são as operadores que 
irão gerir e operar o 5G no 
estado de São Paulo.
A Anatel definiu datas 
diferentes para que o 5G 
funcione no Brasil inteiro. 
Nas 26 capitais brasileiras e 
no Distrito Federal em julho 
de 2022. Já para as cida-
des do Brasil com mais de 
30 mil habitantes, o prazo 
de implantação é julho de 
2029 (veja aqui quando a 
tecnologia chega na sua 
cidade).
O estado de SP prevê que 
as empresas vencedoras 
deverão fazer investimentos 
privados no valor de R$ 266 
bilhões até 2025 para a im-
plantação da nova tecnologia.
O governo paulista diz que 
os investimentos serão 
priorizados em cidades com 
legislações e processos admi-
nistrativos atualizados. Nesse 
sentido, o estado também 
tem o desafio de melhorar a 
qualidade de conectividade 
do 4G em 15 municípios e 
339 pequenas localidades do 

O

Servidora chegou a faltar mais de 400 vezes.  Gestão municipal diz que vai contratar 100 médicos em janeiro

Guarulhos demite médicos por faltas injustificadas; pacientes 
reclamam de demora na contratação de novos profissionais

Da Redação

Desde o ano passado, nove 
médicos foram demitidos 
em Guarulhos, na região 
metropolitana de São Paulo, 
por faltas injustificadas, e 
cinco respondem a proces-
sos administrativos pelo 
mesmo motivo. Os dados 
são de um levantamento 
exclusivo obtido pelo SP1.
A cardiologista Elizabeth 
Anze Cardozo, por exemplo, 
que atendia no Centro de 
Especialidades Médicas São 
João, já acumula 427 faltas 
sem justificativa. Ela ainda 
não foi desligada oficial-
mente, ou seja, ainda não foi 
substituída para garantir o 
atendimento da população.
A demora na reposição dos 
funcionários de saúde de 
Guarulhos é uma das razões 

para o tempo de espera dos 
pacientes na fila do aten-
dimento. A reclamação dos 
pacientes de Guarulhos é 
antiga e acontece tanto na 
emergência, quanto na hora 
de marcar uma consulta 
com um especialista.
No pronto atendimento do 
Jardim Dona Luiza havia 
pessoas esperando médi-
co na mureta e em pé na 
manhã desta terça-feira (16), 
como a Gisleine Alves.
“Tem que esperar, aguardar. 
Simplesmente. Já fiz muito 
carnaval aqui. Hoje eu não 
faço mais não porque minha 
pressão fica alta”, afirma ela.
O operador de máquinas 
Erivaldo Carmo teve que 
ir embora com a filha de 4 
anos passando mal.
“Ela não está respirando 
legal. Tosse, gripe, vomitan-
do. Vou lá do outro lado da 

Dutra para levar ela, porque 
aqui o atendimento está 
ruim”, afirma.
Os moradores de Guarulhos 
também têm dificuldades 
para marcar consulta com 
médicos especialistas. A 
autônoma Marta Aparecida 
da Silva Melo está há mais 
de um ano tentando mar-
car uma consulta com um 
otorrino para a filha e para 
o marido, mas até agora só 
conseguiu marcar consulta 
com uma médica da família.
“A médica da família é 
clínica geral. Ela vai aten-
der desde uma gestante, 
até um idoso, uma criança. 
Quando é necessária uma 
especialidade, a demora é 
muito grande. Muito grande 
mesmo. E começa a demora 
na marcação”, afirma.
“Na hora que você chega 
para marcar, você chega na 

estado.
“Não podemos ter nenhuma 
resistência à tecnologia, te-
mos que abraçar a tecnologia 
porque ela vai permitir um 
amplo uso e práticas que vão 

levar ao benefício ao cidadão, 
da mais remota área rural do 
estado de São Paulo até os 
grandes centros urbanos”, 
afirmou Doria.
A iniciativa estadual conta 

com investimento de R$ 3 
milhões como incentivo aos 
prefeitos, para que moderni-
zem as legislações locais de 
antenas para receber a nova 
tecnologia.

UBS 8 da manhã, pega uma 
senha e você só vai conse-
guir sair da UBS 12h, 13h, e 
quando consegue agendar 
essa consulta. Isso aconte-
ce na UBS Carmela, na UBS 
Bonsucesso e acredito que 
em toda a região de Guaru-
lhos”, afirma.
A médica que faltou mais de 

400 vezes disse que dei-
xou o atendimento na rede 
municipal de Guarulhos por 
conta da incompatibilidade 
de horários e que vai entrar 
em contato com a Prefeitura 
para formalizar essa saída. 
Ela disse que não foi comu-
nicada sobre a abertura do 
processo administrativo.
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Covid-19: ministério reduz intervalo 
de reforço e amplia público

Da Redação

Ministério da 
Saúde anunciou a 
redução do inter-
valo de tempo para 
aplicação da dose 

de reforço da vacina contra a 
covid-19 dos atuais seis me-
ses para cinco meses. A de-
cisão, que será implementa-
da pelas secretarias de Saúde 
dos estados e municípios, 
contempla todas as pessoas 
acima de 18 anos, indepen-
dentemente do grupo etário 
ou profissão. Inclusive aque-
las que receberam a Janssen, 
que passa a contar com uma 
segunda dose - aplicada dois 
meses após a primeira - e a 
dose de reforço.
“Já tínhamos autorizado 
a aplicação desta dose de 
reforço, ou adicional, para 
todos aqueles que tinham 
tomado a segunda dose há 
mais de seis meses e que 
tivessem [mais de] 60 anos. 
Agora, graças às informa-
ções advindas dos estudos 
científicos realizados para 
avaliar a aplicação da ter-
ceira dose - e dos quais já 
temos dados preliminares -, 
decidimos ampliar esta dose 
de reforço para todos aqueles 

acima de 18 anos de idade 
que tenham tomado a se-
gunda dose há mais de cinco 
meses”, disse o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga.
Ele garantiu que o esto-
que de imunizantes será 
suficiente para atender à 
demanda. Atualmente, há 
12,47 milhões de pessoas 
aptas a receber a dose adi-
cional.
Segundo o Ministério da 
Saúde, mais de 350 milhões 
de doses das vacinas contra 
a covid-19 já foram distribu-
ídas para todo o país, e mais 
de 297 milhões já foram 
aplicadas ao longo de onze 
meses. Mais de 157 milhões 
de pessoas tomaram ao 
menos uma dose do imuni-
zante – número que, segun-
do a pasta, representa 88% 
do público-alvo previsto no 
plano nacional de vacinação 
contra a doença. No entanto, 
cerca de 21 milhões de pes-
soas ainda não retornaram 
para tomar a segunda dose 
na data prevista.
Segundo a secretária extra-
ordinária de Enfrentamento 
à Covid-19, Rosana Melo, 
pessoas na faixa entre 25 e 
34 anos formam a maioria 
dos que ainda não compare-
ceram para tomar a segun-

da dose. Analisando qual 
vacina as pessoas que não 
completaram o ciclo vaci-
nal receberam, a secretária 
aventa a hipótese de que, 
além de outros fatores (como 
a dificuldade de encontra-
rem tempo para retornar 
ao posto de vacinação), as 
reações características de 
cada imunizante podem es-
tar desestimulando algumas 
pessoas.
“Algumas [vacinas], de fato, 
trazem [causam] alguns 
efeitos adversos que pas-
sam em um ou dois dias. 
A população tem que estar 
consciente disso. Tem que 
estar alerta e saber que 
estes efeitos são esperados e 
acontecem”, comentou Ro-
sana, destacando que, junto 
com as recomendações de 
uso de máscara, distancia-
mento social e higieniza-
ção das mãos frequente e 
adequada, a vacinação vem 
proporcionando a redução 
do número de casos graves 
da doença e, consequen-
temente, das internações e 
mortes.
“Hoje, nós temos, no Brasil, 
21,11 milhões de pessoas 
que estão aptas a tomar 
a segunda dose da vacina e, 
assim, completarem seu es-

Reforço será aplicado 5 meses após segunda dose
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Objetivo é usar satélites das empresas do bilionário a fim de levar internet de alta velocidade para 
a região, conectando locais isolados e auxiliando no monitoramento de desmatamentos ilegal

Ministro se reúne com Elon Musk nos EUA e 
pede ajuda para levar internet à Amazônia

Da Redação

O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, se reuniu com o 
fundador da Tesla, SpaceX e 
Starlink, Elon Musk, para discu-
tir uma possível parceria entre o 
governo brasileiro e as empresas 
do bilionário norte-americano.
O encontro aconteceu em 
Austin, no estado do Texas, nos 
Estados Unidos, para onde o mi-
nistro viajou a fim de se reunir 
com investidores.
A intenção do governo é usar os 
satélites das empresas de Musk 
para levar internet de alta velo-
cidade para a região amazônica, 
conectando escolas, unidades de 
saúde e comunidades indígenas 
em áreas remotas, onde é mais 

difícil chegar internet por fibra 
óptica, por exemplo.
A tecnologia poderia ser usada 
ainda, segundo o Ministério das 
Comunicações, para preser-
vação da floresta amazônica 
através do monitoramento, 
via satélite, de desmatamentos 
ilegais e de incêndios.
“Estamos trabalhando para 
fechar essa importante parce-
ria entre o governo brasileiro e 
a empresa SpaceX. Queremos 
aliar a tecnologia desenvolvida 
por eles com o programa Wi-Fi 
Brasil do Ministério das Comu-
nicações. O nosso objetivo é 
levar internet para área rurais e 
lugares remotos, além de ajudar 
no controle de incêndios e des-
matamentos ilegais na floresta 
amazônica”, explicou Faria, em 

nota.
A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) informou 
que a SpaceX ainda não obteve 
autorização para sua rede de 
satélites não-geoestacionários, 
chamada Starlink. A autorização 
é condição para a empresa atuar 
no Brasil.
A Anatel informou, ainda, que 
a SpaceX possui dois processos 
em andamento na agência para 
obter a autorização para sua 
rede de satélites. Ainda não há 
data prevista para julgamento.
Musk
Em vídeo publicado por Faria 
nas redes sociais nesta terça-
-feira (16), o empresário Elon 
Musk se diz “ansioso” por uma 
eventual parceria.
“Estamos ansiosos para poder 

O

quema vacinal”, informou 
a secretária ao reforçar que, 
para aumentar suas prote-
ções contra a doença, a pes-
soa tem que tomar todas as 
doses recomendadas pelos 
laboratórios fabricantes e 
autorizadas pelas autorida-
des sanitárias.
“Além disso, os estudos 
têm mostrado que, a partir 
do quinto ou sexto mês, 
independentemente do 

imunizante utilizado, há 
sim uma necessidade de 
reforçarmos nosso sistema 
imunológico tomando uma 
dose de reforço”, acrescen-
tou a secretária, alertando 
para a importância de os 
estados seguirem as novas 
recomendações do mi-
nistério. “Se algum estado 
fizer separado, diferente, 
prejudicará muito o nosso 
planejamento.”

proporcionar conectividade 
para os menos conectados, 
para as pessoas no Brasil que 
têm maior dificuldade para se 
conectar, e especialmente para 
escolas e unidades de saúde em 
áreas rurais”, afirmou Musk.

“Com maior conectividade 
podemos assegurar a preserva-
ção da Amazônia e monitorar 
a região para evitar o desma-
tamento ilegal”, completou o 
empresário, ao ser indagado por 
Faria sobre o assunto.
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POLÍCIA

Fabrícia Barbosa de Souza, de 25 anos, estava na boate Bofetada, em São Paulo, no domingo (14), 
quando foi acusada por um frequentador de ter furtado o celular dele

Da Redação

A mineira Fabrícia Barbo-
sa de Souza, de 25 anos, 
que sofreu um ataque 
racista e agressão física 
na madrugada de domin-
go (14) em uma boate no 
bairro Jardim Paulista, 
na Região Oeste de São 
Paulo, registrou boletim 
de ocorrência na manhã 

desta terça-feira (16).
“Sentimento de alívio, 
de dar o primeiro passo. 
Espero que ele seja iden-
tificado e que a Justiça 
seja feita. Estou com um 
vazio grande, estou ator-
doada e constrangida, 
mas não vou deixar pra 
lá, vou seguir até o fim”, 
disse Fabrícia ao g1, na 
manhã desta terça.
A administradora, que 

mora em Sete Lagoas, na 
Região Central de Minas, 
disse que tentou fazer 
o boletim de ocorrên-
cia desde segunda, mas 
não conseguiu, porque 
a delegacia a que ela foi 
estava fechada e o siste-
ma estava fora do ar na 
internet.
Ela registrou a ocorrência 
on-line em uma delega-
cia de São Paulo.
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Justiça de SP torna ‘Gatinha da 
Cracolândia’ ré em três processos

Mineira que sofreu racismo em boate de SP 
registra b.o: ‘Não vou deixar pra lá, vou até o fim’

Da Redação

Justiça de São Paulo 
aceitou as denún-
cias do Ministério 
Público (MP) e 
tornou ré a in-

fluenciadora digital e estu-
dante Lorraine Cutier Bauer 
Romeiro, de 19 anos, conhe-
cida como “Gatinha da Cra-
colândia”, em três processos 
contra ela: dois por tráfico de 
drogas e um por organização 
criminosa. 
 O g1 confirmou com a nova 
advogada da influencer, Pa-
trícia Carvalho, que ainda 
comentou que sua cliente 
responde a outros dois pro-
cessos na Justiça.
O advogado anterior, José 
Almir, defendia a tese de que 
Lorraine era usuária de dro-
gas e não traficante.
Lorraine e o namorado, An-
dré Luís Santos Almeida, 
conhecido como “China”, 
foram presos após serem 
identificados pela Polícia 
Civil como traficantes du-
rante a Operação Caronte. A 
ação iniciada em fevereiro 
busca combater o tráfico na 
Cracolândia, onde além da 
venda há também consumo 
de drogas por usuários.

--:--/--:--A estudan-
te está na prisão desde 22 
de julho, quando foi pre-
sa pela Polícia Civil com 
o namorado na casa onde 
moravam com a filha de nove 
meses dela em Barueri, na 
região metropolitana. Os dois 
foram acusados de guar-
dar crack, maconha, ecstasy 
e lança-perfume no imóvel. 
Atualmente ela cumpre pri-
são preventiva na Penitenci-
ária Feminina de Franco da 
Rocha, na região metropo-
litana. André também está 
preso pela mesma acusação.
Ainda, segundo a defesa da 
ré, a primeira audiência e 
julgamento desse caso de 
tráfico ocorrerá a partir das 
13h de sexta-feira (19) no 
Fórum Criminal da Barra 
Funda, Zona Oeste da capital. 
A sessão por videoconfe-
rência será conduzida pela 
juíza Erika Fernandes, da 13ª 
Vara Criminal.
“O flagrante de tráfico foi 
forjado. Ela contou ainda 
que foi ameaçada e coagida 
pelos policiais que cumpriam 
um mandado de prisão. Que 
foram truculentos quando 
retiraram a filha dela que 
estava no colo. Minha cliente 
conta que foi ameaçada todo 
o tempo”, falou a advogada 
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Trecho do boletim de ocorrência relatando agressão e racismo em boate em São Paulo
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Patrícia
“Pediram a senha do celular 
dela, acessaram as redes so-
ciais, viram as fotos, tiravam 
sarro. Os policiais chamaram 
a mídia, quando viram as fo-

tos e o número de seguidores 
nas redes sociais”, criticou a 
advogada de Lorraine.
Como influencer, ela se 
apresentava como Lo Bauer e 
tinha mais de 50 mil segui-

dores no Instagram antes de 
ser detida. De acordo com 
a denúncia do MP, a vida de 
luxo que ela mostrava nas 
fotos e vídeos era sustentada 
pelo tráfico.
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Novo programa social começa a ser pago nesta quarta-feira
Da Redação

Os beneficiários do Auxílio 
Brasil podem consultar a 
disponibilidade do bene-
fício e o valor das parcelas 
pelo aplicativo Caixa Tem, 
utilizado para movimen-
tação da conta poupança 
digital da Caixa.
Criado ano passado para 
o pagamento do auxílio 
emergencial durante a 
pandemia de covid-19 e es-
tendido a outros programas 
sociais, o aplicativo ganhou 
a nova função com o início 
da operacionalização do 
Auxílio Brasil, que começa 
hoje (17).
Pelo Caixa Tem, é possí-
vel pagar boletos e contas, 

como água e telefone; fazer 
compras pela internet e 
pelas maquininhas em 
diversos estabelecimentos 
comerciais, com o cartão de 
débito virtual e QR Code; 
transferir recursos para ou-
tras contas; e sacar valores 
em espécie nas casas lotéri-
cas, sem o uso de cartão.
A Caixa ainda disponibiliza 
aos beneficiários do progra-
ma o aplicativo próprio do 
Auxílio Brasil, onde tam-
bém é possível consultar 
o benefício e as parcelas, o 
calendário de pagamento e 
informações sobre o pro-
grama. Segundo Guimarães, 
para quem possui o aplicati-
vo do Bolsa Família, ele será 
atualizado automaticamente 
para o do Auxílio Brasil.
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Em Bahrein, presidente debate 
novas parcerias comerciais

Beneficiário do Auxílio Brasil pode 
consultar parcelas pelo Caixa Tem

Da Redação

  presidente da 
República, Jair 
Bolsonaro, 
participou da 
cerimônia de 

encerramento do encon-
tro da Câmara de Co-
mércio Árabe-Brasileira. 
O encontro serviu para 
debater novas parcerias 
comerciais.
O Bahrein exporta para 
o Brasil principalmente 
minérios, produtos quí-
micos, ferro e petróleo. 
Já o Brasil tem as vendas 
concentradas principal-
mente na área do agrone-
gócio com destaque para 
as carnes e grãos. Até o 
fim deste ano o Brasil 
deve se tornar a princi-
pal fonte de importações 
de minério de ferro para 
o Bahrein, superando a 
China e os Estados Uni-
dos.
O avanço do comércio 
entre as duas nações fez 
com que o Bahrein se 
transformasse no quarto 
destino das exportações 
brasileiras no Oriente 
Médio, atrás de Arábia 
Saudita, Turquia e dos 
Emirados Árabes Unidos.
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No encerramento da vi-
sita ao Bahrein, o presi-
dente Jair Bolsonaro par-

ticipou de uma cerimônia 
no Centro Global Rei 
Hamad para a Coexistên-

cia Pacífica. O objetivo 
do centro é promover a 
liberdade de religião e da 

convivência harmonio-
sa, respeitosa e pacífica 
entre todas as crenças.
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Será preciso apresentar comprovante de vacinação para poder participar de evento em Times Square
Da Redação

A cidade de Nova York 
vai fazer uma festa de 
réveillon neste ano, mas 
só as pessoas totalmen-
te vacinadas poderão ir 
ao local onde o evento 
vai acontecer, a praça de 
Times Square, disse nesta 
terça-feira (16) o prefeito 
Bill de Blasio.
Aqueles que não pude-
rem dar provas de que 
estão vacinados precisa-
rão mostrar um teste ne-
gativo para coronavírus 
feito nas 72 horas ante-
riores à festa e precisarão 

usar máscaras.
Segundo a prefeitura, as 
regras foram anuncia-
das no meio de novem-
bro para que as pessoas 
tenham tempo para se 
adaptar.
Atividades ao ar livre 
estão liberadas para 
pessoas não vacinadas na 
cidade. O prefeito disse 
que um evento como a 
festa de Ano Novo, que 
reúne muita gente em 
um só lugar e atrai pes-
soas do mundo todo, 
requer mais atenção.
Veja abaixo imagens da 
festa de réveillon do dia 1 
de janeiro de 2020.

Material, produzido a partir do plasma de cavalos, não substitui a vacina, mas 
é uma possibilidade de tratamento para diagnosticados com a doença. Testes 
foram autorizados pela Anvisa no início de maio
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Primeiro paciente 
recebe soro anti-Covid 
desenvolvido pelo Butantan

Nova York fará festa de Ano Novo só para os vacinados

Da Redação

primeiro pa-
ciente recebeu, 
na última sex-
ta-feira (12), no 
Hospital do Rim, 

o soro anti-Covid de-
senvolvido pelo Instituto 
Butantan. O paciente é 
um homem transplanta-
do de 65 anos.
O soro produzido com 
plasma de cavalos, que 
foi aprovado para teste 
em maio, não substitui a 
vacina, mas é uma pos-
sibilidade de tratamento 
para diagnosticados com 
a doença.
De acordo com o Hos-
pital do Rim, o primeiro 
paciente a receber o soro 
não teve nenhum efeito 
colateral, e a resposta ao 
medicamento foi ade-
quada.
No total, o estudo terá 30 
pacientes. Para receber 
o soro, a pessoa tem que 
estar com Covid leve 
para que, justamente, se 
previna uma evolução 
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para um quadro grave 
da doença. Ainda não há 
prazo para divulgação 
dos primeiros resulta-
dos.

Segundo o diretor do 
Hospital do Rim, José 
Medina, em casos mais 
leves, a pessoa pode to-
mar o soro e ir pra casa. 

Mas por conta da idade e 
de possuir doença pré-
via média gravidade, os 
médicos decidiram que 
o paciente será acompa-

nhado no hospital.
Ele está num leito semi-
-intensivo, onde ficará 
por 28 dias sendo obser-
vado.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo) 
Chegando o Dia da Consciência Negra (preta pro IBGE), 
lembro que a ex-vereadora Claudete (PT) - autora da lei - 
não teve votos nem dos pretos pra reeleição   
.
PREFEITURA (São Paulo)
Chegando o Dia da Consciência Negra (preta pro IBGE), 
lembro que foi a luta do deputado federal - hoje vereador - 
Faria de Sá que salvou o PItta da cassação    
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Chegando o Dia da Consciência Negra (preta pro IBGE), 
lembro da luta da sambista e deputada Leci Brandão, cuja 
luta vem, de bem antes de tudo o que rola agora   
.
GOVERNO (São Paulo)
Chegando o Dia da Consciência Negra (preta pro IBGE), 
lembro que a tv Cultura - do Doria - tem programa produzi-
do, apresentado e com convidados pretos e pretas    
.
CONGRESSO (Brasil)
Chegando o Dia da Consciência Negra (preta pro IBGE), 
lembro que apesar de crescer, os pretos e pretas eleitos 
ainda são a minoria (Câmara Deputados e Senado)       
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Chegando o Dia da Consciência Negra (preta pro IBGE), 
lembro que Bolsonaro escolheu em 2018 um vice com tra-
ços indígenas. Pra 2022 pode ser uma mulher preta ?   
.
PARTIDOS
Chegando o Dia da Consciência Negra (preta pro IBGE), 
lembro que em 2018 Joaquim Barbosa - 3º preto ministro 
no Supremo - sacou que o PSB não o apoiaria ...

(Brasil)
... Em 2022, o PSB negou legenda ao Barbosa porque quer 
voltar a ter ministérios num 2º governo Lula (PT), com o 
condenado - por Barbosa - Zé Dirceu no ‘mensalão’   
.
HISTÓRIAS 
Perguntas : se o jogador de futebol Pelé - que foi ministro 
de Esportes - tivesse sido apoiado por FHC nas eleições de 
2002, teria sido eleito Presidente do Brasil ?  
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política 
na imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com - 
recebeu  “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São 
Paulo e “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia do Esta-
do de São Paulo

O ODIOSO RACISMO ESTRUTURAL
Há um ano atrás, escrevi e ora rei-
tero que a marginalização e a de-
sumanização da comunidade afro-
descendente em razão do racismo 
estrutural está comprovada pelo 
inaceitável assassinato covarde, 
brutal e desnecessário de Geor-
ge Floyd ocorrido nos EUA, aos 
25/05/20, por meio cruel e moti-
vo torpe, pelo policial branco Derek 
Chauvin, que, com a vítima domi-
nada e deitada de bruços, se man-
teve ajoelhado no pescoço dele du-
rante oito minutos e quarenta e seis 
segundos, asfixiando-o, apesar de 
George implorar pela sua vida, pe-
dindo “please stop I can´t breathe”.

É necessário descortinar o ina-
ceitável racismo estrutural que 
também há no Brasil; e, promover 
o efetivo enfrentamento a este 
lamentável fenômeno, que tenta 
embaraçar o regular desenvol-
vimento cultural, social, político e 
econômico da comunidade afro-
descendente.

A participação da comunidade 
afrodescendente e de sua miscige-
nação, com mais de 50% em nossa 
estrutura social, é determinante 
para a definição de quem somos 
sob o ponto de vista cultural, social, 
político e econômico, enfim nacio-
nal.

A comunidade afrodescendente é 
elemento consubstancial, com to-
das as demais comunidades, que 
compõem a singularidade quântica 
constitutiva do povo brasileiro, de 
quem emana todo o poder, como 
ordena a Constituição Federal. 
 
No Brasil é impensável deixar de 
se levar em consideração, com es-
pecial importância, a existência da 
comunidade afrodescendente, sob 
pena de desconstruirmos nossa 
própria identidade nacional e mes-
mo nossa nação.

Sem a comunidade afrodescen-
dente nos faltaria, enquanto povo 
brasileiro, um pedaço estrutural 
tão importante, que esta ausência 
chegaria ao ponto de dissolver o 
próprio núcleo irredutível existen-
cial de nosso país.

Entretanto, não há como negar que 
os afrodescendentes são a maior 
parte dos desempregados e su-
bempregados, assim como, a mi-
noria nas posições de liderança das 
empresas e de altos representan-
tes do Estado; e alvo de violência 
estatal.

É que, embora numericamente su-
perior, a comunidade afrodescen-
dente é vítima de racismo estru-
tural em razão de sua trajetória no 
país ter se iniciado não por opção 
na busca da felicidade, mas sim, 
mercê de expatriação, sequestro, 
tortura e subjugação, para o fim de 
submeter à escravidão e trabalhos 
forçados.

Discriminados pela cor da pele, os 
africanos que originalmente foram 
introduzidos no país, sequer eram 
considerados como seres huma-
nos, porém sim como coisas inu-
manas, mercadoria, destituída de 
liberdade, direitos e dignidade.

Conquanto o abolicionismo por 
meio da Lei Áurea, que extinguiu 
a escravidão, tenha significado o 
mais importante salto civilizatório 
dado pelo Brasil em toda a sua his-
tória, outorgando liberdade, direitos 
e dignidade aos afrodescendentes; 
o fato é que, remanesce a discrimi-
nação racial estrutural, sustentada 
pelas desigualdades sociais asso-
ciadas ao odioso mito de que são 
biológica e culturalmente inferiores.

Apesar de que, para efeitos legais, 
com a abolição da escravidão, os 
afrodescendentes tenham rece-
bido o reconhecimento jurídico de 
igualdade entre todos os seres 
humanos, ainda, sob o ponto de 
vista econômico, social e cultural, 
continuaram estruturalmente a ser 
desprezados, inferiorizados e con-
siderados de segunda classe.

De minha parte acho que temos 
que ser pragmáticos no combate 
ao racismo estrutural que continua 
presente; e, assim, vejo como uma 
boa medida, simples e imediata, a 
fim de levar a comunidade afro-
descendente a uma atmosfera de 
oportunidade, o aprofundamento 
dos sistemas de cotas, especial-
mente nas universidades públicas, 
nos serviços públicos e nos cargos 
eletivos.

___________________________________
Ontem (16) ao anexar o artigo do colunista 
Dr. Ricardo Sayeg, erroneamente credita-

mos o autor errado. Revisamos o texto e 
pelo nosso erro pedimos perdão.

Ricardo Sayeg
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Segundo as antigas Litera-
turas Bíblicas , “ O mundo Jaz 
no Malígno “ . Portanto , para 
os cristãos , como se afirma o 
Presidente brasileiro jair Bol-
sonaro , cabe a missão de de-
monstrar as Éticas ensinadas 
pelo Cristo Jesus a todos os 
povos do mundo , sobre quais 
são os essenciais e principais 
Mandamentos de DEUS ...

Não deves ter outros deu-
ses além de Mim . Não deves 
fazer para ti uma imagem 
esculpida , nem qualquer 
semelhança , do que há nos 
céus acima , ou na terra 
abaixo , ou nas águas sob a 
terra . Não deves curvar-se 
perante elas nem as servir ( 

rejeição das idolatrias ) . Não 
deves jurar falsamente em 
nome (hebraico) do Senhor 
teu Deus . Honra teu pai e 
tua mãe . Não deves assas-
sinar ; não deves cometer 
adultério ; Não deves roubar 
; Não deves dar falso teste-
munho contra o teu próximo 
. Não deves cobiçar a casa 
... a esposa ... o escravo ou a 
escrava de teu próximo , nem 
seu boi ou seu jumento , ou 
qualquer coisa que pertença 
ao seu próximo ...

O Presidente Bolsonaro 
deve se lembrar e cumprir os 
Principais Mandamentos de 
DEUS todos os dias do seu 
governo e da sua vida ...

A Cúpula Biden-Xi
A recente reunião virtual entre os 
Presidentes Joe Biden e Xi Jinping re-
alizada nesta semana colocou frente 
a frente duas perspectivas distintas 
sobre a atual realidade global. Por um 
lado, os Estados Unidos, o país mais 
afetado pela COVID-19 e num pro-
cesso de declínio. Do outro, a China, 
que vem assumindo maior protago-
nismo no mercado global. Um país 
representando o passado e a estru-
tura liberal que dominou o mundo nos 
últimos setenta anos. O outro bus-
cando criar uma nova ordem mundial 
a partir da atual, num processo de 
transição socio-econômica jamais 
vista na história da humanidade. 
A ideia do encontro era aliviar as ten-
sões entre as duas potências. Com 
Donald Trump na presidência dos Es-
tados Unidos, a relação deteriorou-
-se rapidamente. Afinal, Trump uti-
lizou a China como bode expiatório 
para muitos dos seus problemas do-
mésticos. A China, que por anos fora 
conhecida por manufaturar produ-
tos de baixa tecnologia e qualidade, 
tem embarcado numa empreitada 
de aprimorar a sua base tecnológica, 
com o intuito de ampliar a renda per 
capita do país e atingir um nível de 
desenvolvimento econômico ainda 
maior, com um aumento substancial 
da renda per capita do país asiático. 
Esperava-se que o relacionamento 
entre Estados Unidos e China me-
lhorasse com Biden na presidência. 
Afinal, no passado, Biden já havia 
trabalhado com Xi quando ambos 
ocupavam a Vice-Presidência de 
seus respectivos países. Embora Xi 
tenha tratado de chamar Biden de 
“Velho Amigo”, Biden tem-se recu-
sado a aceitar o tratamento. Mas 
de fato, com Biden, pouco mudou. 
O estilo pode ser diferente, mas o 
conteúdo segue igual. E os Estados 
Unidos vêm realocando recursos de 
outras partes do mundo – como por 
exemplo o Afeganistão – para inten-
sificar sua presença na Ásia. Durante 
a Cúpula, Biden repetiu os mantras 
característicos da política externa 
norte-americana, enfatizando a ne-
cessidade de manutenção da ordem 
global de acordo com os princípios 
que vêm sendo utilizados desde 
1945.
 Uma questão relevante na mesa, 
certamente, era a situação de Taiwan. 
Os Estados Unidos têm utilizado a 
ilha como plataforma para manu-
tenção de uma guerra fria contra a 
China. Neste sentido, Xi utilizou a 
cúpula virtual para reafirmar que in-
centivos à independência de Taiwan 
seria “brincar com fogo”. Para a Chi-
na, Taiwan é uma província rebelde 
que deve ser reunificada com a China 
continental, devido à separação polí-
tica ocorrida no processo de reunifi-
cação do país na década de 1940. Os 
Estados Unidos aceitaram, na déca-
da de 1970, a “Política de uma China 
Única”, baseada no princípio de que 
existe somente uma China Popular. 
Regiões como Hong Kong,  Macau, 

Taiwan, Tibete e Xinjiang  são parte 
desta China. A partir desta premissa, 
a República Popular da China enten-
de Taiwan como parte integral do seu 
território e, portanto, um assunto 
de natureza doméstica. No entanto, 
os Estados Unidos vêm enfatizan-
do, cada vez mais, a sua disposição 
de defender Taiwan no caso de um 
ataque, o que os chineses entendem 
ser uma interferência externa num 
assunto interno. Por outro lado, Bi-
den se opõe a qualquer mudança no 
status atual de Taiwan. Ademais, os 
Estados Unidos têm sido críticos so-
bre a questão dos direitos humanos 
na China e do respeito à propriedade 
intelectual. 
O fato é que a relação bilateral China-
-Estados Unidos é importante para 
todo o mundo. Xi tem enfatizado a 
importância de Biden reverter o le-
gado de Trump para que o sistema 
global funcione melhor e se evite 
uma nova guerra fria, que seria pro-
blemática para todos os países, que, 
de uma forma ou outra, seriam obri-
gados a alinhar-se a um dos lados. 
Domesticamente, ambos enfrentam 
desafios: Biden vem despencando 
em popularidade devido à pandemia 
da COVID-19, a inflação crescente, e 
a retirada desastrosa do Afeganis-
tão. O temor é que Biden pretenda 
utilizar a Ásia para tentar melhorar 
sua imagem doméstica. Xi, por ou-
tro lado, também enfrenta desafios 
como a questão energética e a crise 
imobiliária, além da dificuldade da re-
tomada no aumento da taxa de cres-
cimento demográfico. 
A realidade é que vivemos tempos 
desafiadores na política internacio-
nal. O novo presidente do Brasil, ao 
assumir a função, em 1º de janeiro de 
2023, terá de limpar muito do estra-
go representado pela administração 
atual no relacionamento com a Chi-
na. Além disso, os governos anterio-
res também deterioraram o relacio-
namento do Brasil com os Estados 
Unidos. Uma posição equidistante 
será importante para que o Brasil 
possa beneficiar-se positivamente 
dos relacionamentos. Mais impor-
tante ainda, no entanto, será o Brasil 
buscar um acordo de livre comércio 
com a China, que deve ser trata-
da como parceira e não meramente 
como cliente. Afinal, o acordo com a 
União Europeia deverá seguir em ba-
nho-maria por anos a fio, enquanto 
a competitividade brasileira estiver 
adstrita à questão agrícola. Em tem-
pos de mudanças radicais na agenda 
global, pensar estrategicamente é 
essencial.

Marcus Vinícius De Freitas
Professor Visitante, China Foreign Affairs 
University
Senior Fellow, Policy Center for the New 
South

diário de S.Paulo

Charge

Os Principais Mandamentos de DEUS

Marcus Freitas 
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

10ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ROBERTO DA COSTA FONTES, inscrito no CPF/MF sob o nº 617.173.398-91; e sua mulher ELIANA SILVA DA COSTA FONTES, inscrito no CPF/MF sob o nº 
246.867.488-01. O Dr. Mauricio Simões de Almeida Botelho Silva, MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do 
bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Procedimento Sumário ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MESSINA em face de ROBERTO 
DA COSTA FONTES e outra - processo nº 0008920-44.2002.8.26.0114 – controle nº 730/2002, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel 
será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 25/11/2021 às 11:30h e se encerrará dia 30/11/2021 às 11:30h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 30/11/2021 às 11:31h e se 
encerrará no dia 16/12/2021 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando 
José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso 
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com 
as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de 
arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões 
alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento 
do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão arquivadas em classificados próprio. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 23.160 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS/
SP – IMÓVEL: Apartamento sob nº 73 do 8º pavimento ou 7º andar do Edifício Messina, à Rua Regente Feijó, nº 431, composto de sala, dormitório com armário, banheiro e cozinha, tendo uma área comum de construção de 
9,30m2, área útil de 34,62m2, área total de 43,92m2, área ideal no terreno de 8,42m2 ou 3,226%. Consta na Av.10 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeados depositários os 
executados. Contribuinte nº 042.031.161 (conf.Av.05). Consta as fls. 569/571 dos autos que na Prefeitura de Campinas/SP há débitos tributários. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 172.077,86 (cento e setenta e dois 
mil, setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) para setembro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação as fls.501 no 
valor de R$ 200.718,67 (abril/2019). Campinas, 25 de outubro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

14ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (depositária), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.941.691/0001-36. O Dr. Ronnie Herbert Barros Soares, MM. 
Juiz de Direito da 14ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por LARIÇA DALETE DA SILVA em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Processo nº 1069089-65.2015.8.26.0100 
– Controle nº 1372/2015, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem 
sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 25/11/2021 às 11:30h e se encerrará dia 30/11/2021 às 11:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não 
havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 30/11/2021 às 11:31h e se encerrará no dia 16/12/2021 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito nos autos, que ficará disponível no 
site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, e que será devida tão-somente com seu aperfeiçoamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo 
caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: 
LOTE 01: MATRÍCULA Nº 108.793 DO 7º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 02, localizado no andar térreo do Bloco “F” do Conjunto Residencial São 
Marcos, à rua São José de Mossamedes nº 724, no Distrito de Guaianazes, com a área útil de 43,39500m2, área comum de 40,98074m2, área total de 84,37574m2, e a parte ideal de terreno de 0,735294%. Consta na Av.2 
desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Avaliação deste lote: R$ 154.166,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais, cento e sessenta e seis 
reais) para maio de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE 02: MATRÍCULA Nº 108.794 DO 7º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 03, localizado no andar térreo do Bloco “F” do Conjunto Residencial São Marcos, à rua São José de Mossamedes nº 724, no Distrito de Guaianazes, com a área útil 
de 43,39500m2, área comum de 40,98074m2, área total de 84,37574m2, e a parte ideal de terreno de 0,735294%. Consta na Av.2 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada 
depositária a executada. Avaliação deste lote: R$ 154.166,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais, cento e sessenta e seis reais) para maio de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 256.080,65 (setembro/2020). Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída do Processo nº 1048209-47.2018.8.26.0100, 
em trâmite na 22ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. São Paulo, 25 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação na FALÊNCIA DE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. (denominação atual SAÚDE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.538.436/0001-60, na pessoa 
da Administradora Judicial LASPRO CONSULTORES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.223.371/0001-75, representada por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP sob o nº 98.628; bem como de eventuais ocupantes do imóvel; do 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. O Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, da empresa SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. - Processo nº 1066917-19.2016.8.26.0100 - Controle nº 464/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas 
a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO 
- Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão Único terá início no dia 26/11/2021 às 15:00h e se encerrará no no 
dia 10/12/2021 às 15:00h, onde será aceito o maior lance ofertado, conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do 1º e 2º leilão a partir das 14:00 
horas, no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - O bem será apregoado sem quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: 
I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo 
Único: O arrematante deverá arcar com todos os custos de transferência do bem para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e seu registro no RGI respectivo. DA CAUÇÃO - O arrematante dos Lotes cujo valor de arrematação exceda R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), deverá depositar 10% (dez por cento) do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação, sendo que a quitação do preço deverá ocorrer em 
24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, 
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, 
CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá 
pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro Oficial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) 
a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que ficará disponível no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas 
notificações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DO BEM: LOTE 01: MATRÍCULA Nº 102.540 DO 1º 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE IGUAPE/SP - IMÓVEL: Gleba B, subdivisão da gleba nº 46, 5º Perímetro de Iguape, município e comarca de Iguape, com a área de 226,900 m2 = 22,69 Ha, com os limites e confrontações seguintes: Esta medição 
teve início no marco 0 cravado na divisa de Isidoro Gurevich e Antonio Bianco e Euclides Z. Bianco, onde segue confrontando com o mesmo proprietário no rumo 64º 02 S.W e distância de 173,00 m até o marco nº 1. Deste segue confrontando com Antonio Bianco e Euclides Z. Bianco 
nos seguintes rumos e distâncias: mar 1 - 2 rumo 84º 00 S.W. distância de 30,00 m; marco 2-3 rumo 73º 06 N.W. distância de 61,00 m; marco 3-4 rumo 52º 31 N.W distância de 33,97 m; marco 4-5 rumo 26º 01 N.W. distância de 55,12 m; marco 5-6 rumo 18º 13 S.W. distância de 68,01 
m; marco 6-7 rumo 27º 30 N.W. distância de 13,96 m; marco 7-8 rumo 37º 58 N.W. distância de 31,50 m; marco 8-9 rumo 27º 19 N.W. distância de 31,99 m; marco 9-10 rumo 44º00 N.W. distância de 24,19 m; marco 10-11 rumo 12º 09 N.W. distância de 20,58 m; marco 11-12 rumo 
1º 18 N.W distância de 23,07 m; marco 12-13 rumo 2º 09 N.W. distância de 29,22 m; marco 13-14 rumo 0º 16 N.W. distância de 33,54 m; marco 14-15 rumo 1º 53 N.W. distância de 41,99 m; marco 15-16 rumo 75º 20 N.W. distância de 36,64 m, marco 16-17 rumo 75º 50 N.W. distância 
de 44,81 m; marco 17-18 rumo 40º 40 S.W. distância de 72,00 m; marco 18-19 rumo 53º 35 S.W. distância de 37,53 m; marco 19-20 rumo 63º 10 S.W distância de 41,81 m; marco 20-21 rumo 70º 30 S.W. distância de 60,60 m. Do marco 21 ao 22 segue confrontando com Luiz de 
Oliveira no rumo 13º 22 S.W e distância de 94,00 m. Do marco 22 ao 33 segue confrontando com Santino R. de Oliveira nos seguintes rumos e distâncias: marco 22-23 rumo 13º 22 S.W distância de 34,97 m; marco 23-24 rumo 21º 04 S.W. distância de 55,79 m; marco 24-25 rumo 3º 
20 S.W distância 85,36 m; marco 25-26 rumo 10º 59 N.W distância 45,82 m; marco 26-27 rumo 0º 36 N.W. distância de 32,10 m; marco 27-28 rumo 7º 36 N.W. distância 35,96 m; marco 28-29 rumo 2º 39 S.W. distância 11,46 m; marco 29-30 rumo 0º 06 N.W. distância 64,77 m; marco 
30-31 rumo 5º 43 N.W. distância 32,43 m; marco 31-32 rumo 1º 18 N.W distância 35,06 m; marco 32-33 rumo 8º 07 S.W. distância 18,99 m; defletindo a direita segue confrontando com Gilberto de S. Barros com os seguintes rumos e distâncias; marco 33-34 rumo 83º 37 N.E. distância 
32,28 m; marco 34-35 rumo 87º 42 N.E. distância 24,97 m; marco 35-36 rumo 19º 22 S.E. distância 36,10 m; marco 36-37 rumo 15º 32 S.E. distância 55,58 m; marco 37-38 rumo 1º 21 S.E distância 40,02 m; marco 38-39 rumo 8º 13 N.E distância 26,80 m; marco 39-40 rumo 34º 42 
S.E. distância de 22,88 m; marco 40-41 rumo 71º 22 S.E. distância 40,87 m; marco 41-42 rumo 59º 28 S.E. distancia 58,17 m; marco 42-43 rumo 40º 32 S.E distância de 38,39 m marco 43-44 rumo 53º 26 S.E. distância 98,81 m; marco 44-45 rumo 56º 21 S.E. distância 49,65 m; marco 
45-46 rumo 83º 37 S.E. distância 28,00 m; marco 46-47 rumo 80º 52 S.E. distancia 15,00 m, confrontando com Antonio Bianco e Euclides Z. Bianco segue nos seguintes rumos e distâncias: marco 47-48 rumo 22º 20 S.E. distância 501,98 m; marco 48-0 rumo 1º 39 N.E. distância 
102,35 m fechando assim o perímetro da gleba B com a área de 226,900 m2 ou 22,69 Há. Consta na Av.7 desta matrícula que nos autos da Ação Ordinária nº 583.00.1996.642131-0, em trâmite na 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, requerida por IDEC-
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR contra SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, foi penhorado este imóvel, sendo nomeada depositária SANDRA FREITAS. Consta na Av.9 desta matrícula que nos autos do Processo nº 
0007402-69.2012.403.6119, em trâmite na 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP, requerida por AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR contra SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, foi penhorado este imóvel, sendo nomeado depositário ALFREDO 
DONIS ROMERO. Consta na Av.11 desta matrícula que nos autos da Execução Civil nº 0001339-10.2013, em trâmite na 4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, requerida por CREPMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTO MÉDICO LTDA contra 
SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, foi penhorado este imóvel, sendo nomeada depositária a executada. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Execução Trabalhista nº 00002139020125020447, em trâmite na 7ª Vara do Trabalho de Santos/SP, 
requerida por LUIZ CLÁUDIO DOS SANTOS AUGUSTO contra Comercial de Bebidas e Alimentos Gonzalez Ltda e outros, foi penhorado este imóvel, sendo nomeado depositário ALFREDO DONIS ROMERO. Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos da Execução 
Trabalhista nº 00016880720105020441, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Santos/SP, requerida por MIGUEL ANGELO DE SOUZA contra COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS GONZALEZ LTDA e outros, foi penhorado este imóvel, sendo nomeado depositário 
ALFREDO DONIS ROMERO. Consta na Av.14 desta matrícula que nos autos da Execução Civil nº 0013011-49.2012, em trâmite na 5ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, da Comarca da Capital/SP, requerida por MARIA ROSA LEME BERNARDO contra SAÚDE 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, foi penhorado este imóvel, sendo nomeada depositária a Falida. Consta na Av.15 desta matrícula que nos autos da falência supra, houve a Arrecadação deste imóvel para a garantia do passivo habilitado da massa falida. Consta na 
Av.16 desta matrícula que nos autos da Execução Trabalhista nº 00009881420145020078, em trâmite na 78ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP – TRT da 2ª Região, requerida por VALERIA DE OLIVEIRA AMORIM contra SAÚDE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, 
foi arrestado este imóvel, sendo nomeada depositária a Falida. Consta na Av.17 desta matrícula que nos autos da Execução Trabalhista nº 0001020-58.2013, em trâmite na Vara do Trabalho de São Vicente/SP - TRT da 15ª Região, requerida por VANESSA IARA CERQUEIRA 
SOARES contra SAÚDE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, foi penhorado este imóvel, sendo nomeada depositária a Falida. INCRA Nº 641.030.031.810-5 (conf. Av.3). Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.197.000,00 (um milhão, cento e noventa e sete mil reais) 
para dezembro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 03 de novembro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi.  
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PUBLICIDADE LEGALdiário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

14ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário RICARDO LUIZ JORDÃO DE MAGALHÃES, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.059.188-10; e da titular do domínio ANANY MARTINS DE SOUZA, 
inscrita no CPF/MF sob nº 066.196.268-74; bem como seus cônjuges se casados forem; e do credor hipotecário BANCO ITAÚ S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.701.190/0001-04. O Dr. Alexandre Batista Alves, 
MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO SAN LUCCA DE CONQUISTA em face de ANANY MARTINS DE SOUZA - Processo nº  1014704-
68.2018.8.26.0002 - Controle nº 668/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. 
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 24/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 29/11/2021 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo 
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 29/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a 
data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto os 
decorrentes de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os 
quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da 
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.
com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, 
do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 273.148 DO 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE /SP - IMÓVEL: Apartamento nº 152, localizado no 15º andar 
ou pavimento do Edifício San Lucca de Conquista, situado á Rua José Gonçalves, nº 25, Rua José de Oliveira Coelho e Viela nº 77, na Vila Andrade, 29º Subdistrito Santo Amaro, com a área privativa de 87,165 m2 e área comum 
de 65,333 m2; nesta já incluídas ás áreas correspondentes a 02 vagas indeterminadas na garagem coletiva, para a guarda de igual numero de automóveis de passeio, e a 01 deposito indeterminado, todos localizados nos 2º e 
1º subsolos, perfazendo a área total de 152,498 m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,0129365 no terreno condominial. Consta na Av.11 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca ao BANCO 
ITAÚ S/A. Consta na Av. 12 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o depositário. Contribuinte nº 171.203.0202-6 (Conf. Av. 9). Consta no site da Prefeitura 
de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 126.696,91 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 2.244,10 (20/10/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 585.000,00 (Quinhentos e 
oitenta e cinco mil reais) para Agosto de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta ás fls. 106 dos autos Instrumento Particular de Promessa 
de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, realizado entre ANANY MARTINS DE SOUZA (promitente vendedora) e RICARDO LUIS JORDÃO DE MAGALHÃES (compromissário comprador). Consta ás fls. 119/120 e 427 que 
o executado da presente ação é RICARDO LUIZ JORDÃO DE MAGALHÃES, ficando mantida ANANY MARTINS DE SOUZA apenas para viabilizar a praça e registro de eventual arrematação por atender o principio da continuidade 
registral. Débito desta ação no valor de R$ 20.274,01 (Janeiro/2019). São Paulo, 10 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

21ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CRAIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.730.205/0001-80; SERGIO BELLINETTI, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 074.830.798-27; e SYLVIA CHRISTIANE SACCON, inscrita no CPF/MF sob o nº 101.672.548-55. O Dr. Márcio Teixeira Laranjo, MM. Juiz de Direito da 21ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de CRAIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – ME e outros - Processo nº 1136419-45.2016.8.26.0100 – Controle nº 
0079/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no 
sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/11/2021 às 15:00h e se encerrará dia 01/12/2021 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 01/12/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 17/12/2021 às 15:00h onde serão aceitos lances 
com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que 
será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do 
arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação 
de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO 
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, 
§ 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 124.477 DO 12º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - 
IMÓVEL: Um terreno, situado na Rua Vila Lafemina, no 3º Subdistrito-Penha de França, medindo 8,50m de frente para a referida rua, por 20,00m da frente aos fundos do lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno, e 
10,00 metros, da frente aos fundos do lado direito, finda essa metragem, faz um ângulo reto à direita, na distância de um metro e daí segue novamente à esquerda, em direção aos fundos, na distância de 10,00m tendo nos 
fundos a largura de 10,00m encerrando a área mais ou menos, de 185,00m2. Fica distante 20,00m da esquina da Rua Recife, divide-se nos fundos com o terreno do Prédio nº 160/164, da Rua Guaiaúna, de propriedade de José 
Berman, e dos lados, o esquerdo com Pedro Moyses & Irmãos, e do lado direito com Santos Cassani e Marcos Bun. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1136409-
98.2016.8.26.0100, em trâmite no 19º Ofício Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra SERGIO BELLINETTI e SYLVIA CHRISTIANE SACCON foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário SERGIO BELLINETTI. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1136267-94.2016.8.26.0100, em trâmite no 29º Ofício Cível do Foro Central da Capital/
SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra CRAIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – EPP, SERGIO BELLINETTI e SYLVIA CHRISTIANE SACCON foi penhorado 50% do imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário SERGIO BELLINETTI. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1136267-94.2016.8.26.0100, em trâmite no 29º Ofício Cível do Foro Central da Capital/
SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra CRAIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – EPP, SERGIO BELLINETTI e SYLVIA CHRISTIANE SACCON foi penhorado 50% do imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário SERGIO BELLINETTI. Consta na Av.09 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário SERGIO BELLINETTI e SYLVIA CHRISTIANE SACCON 
BELLINETTI. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1136256-65.2016.8.26.0100, em trâmite no 41º Ofício Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO DO BRASIL 
S/A contra CRAIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – EPP, SERGIO BELLINETTI e SYLVIA CHRISTIANE SACCON foi penhorado 50% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário SERGIO 
BELLINETTI. Consta na Av.11 e 12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1136245-36.2016.8.26.0100, em trâmite no 39º Ofício Cível do Foro Central da Capital/SP, requerida por BANCO DO 
BRASIL S/A contra CRAIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – EPP, SERGIO BELLINETTI e SYLVIA CHRISTIANE SACCON foi penhorado 50% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeados depositários 
os executados. Consta ás fls.548 que há sobre o terreno uma edificação comercial/industrial, contendo 3 pavimentos. Contribuinte nº 056.044.0055-6. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida 
Ativa no valor de R$ 56.373,17 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 9.189,70 (26/10/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 1.168.000,00 (um milhão, cento e sessenta e oito mil reais) para Junho 
de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 26 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados GERALDO ARTHUR RUFINO, inscrito no CPF/MF sob o nº 320.054.478-38, GUILHERME AUGUSTO RUFINO, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.629.388-54, GERAL-
DO ARISTIDES RUFINO, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.237.988-95, MARLENE MATIAS RUFINO, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.629.388-54. A Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de GERALDO ARTHUR RUFINO e outros - Processo nº 1000902-33.2017.8.26.0068 - Controle nº 152/2017, 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus 
da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá 
início no dia 24/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 29/11/2021 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, se-
guir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 29/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances 
poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos 
que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO 
JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do 
bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade 
do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 25.464 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE OSASCO/SP: 
IMÓVEL – Um terreno, constituído pelo lote nº 18 da quadra nº 24, da Gleba “G” situado no lugar denominado Vila dos Remédios, Cidade de Osasco - SP, medindo 5,00m de frente para a Rua Rosa Cotine; 25,00m da frente aos 
fundos de ambos os lados, confrontando pelo lado direito de quem da rua olha com o lote nº 17, e pelo lado esquerdo, no mesmo sentido, com o lote nº 19; e 5,70m nos fundos, onde confronta com propriedade de Luiz Piecitelli, 
encerrando a área de 134,38 m2. Consta na Av.11 desta matrícula que este imóvel foi dado em caução para garantia do Contrato de Locação firmado em favor do locador CARLOS ZAGO e outros. Consta na Av.12 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1007201-26.2017, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP, requerida por MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 
NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL contra GERALDO ARTHUR RUFINO e outros, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário GERALDO ARTHUR RUFINO. Consta na Av.13 desta matrícula a penhora exequenda 
deste imóvel, sendo nomeada depositária MARLENE MATIAS RUFINO. Valor da Avaliação do Imóvel (Conf. Fls. 640-726): R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais) para novembro de 2019, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 2.109.332,04 (05/2021). Barueri, 24 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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PUBLICIDADE LEGALdiário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pirassununga/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado CLINEU APARECIDO ZANONI, inscrito no CPF/MF sob o nº 715.626.308-06; bem como da coproprietária ESPOLIO DE MARIA ALTAIR PAVÃO ZANONI, 
representada por sua inventariante MARCIA CRISTINA ZANONI, inscrita no CPF/MF sob o nº 115.305.018-81. O Dr. Jorge Corte Júnior, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pirassununga/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de CLINEU APARECIDO ZANONI - Processo nº 0004050-37.2015.8.26.0457 – Controle nº 1258/2015, e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@
megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no 
dia 25/11/2021 às 14:00h e se encerrará dia 30/11/2021 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 30/11/2021 às 14:01h e se encerrará no dia 16/12/2021 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação. 
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre 
o produto da alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre 
o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de ITR e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO 
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br 
(Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, 
CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do 
imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade 
do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através 
de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar 
por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 30.383 DO CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PIRASSUNUNGA/SP - IMÓVEL: Uma área de terras, designada de Gleba “A”, localizada na Fazenda Nova, situada neste município e comarca, com a área de 104.866,67 (cento e quatro mil 
oitocentos e sessenta e seis vírgula sessenta e sete) metros quadrados, ou 4,33 alqueires paulista ou 10,48 hectares, com a seguinte descrição perimétrica de divisas: inicia-se no ponto 24C, que está localizado distante 72,31 
(setenta e dois vírgula trinta e um) metros do ponto 0; do ponto 24C segue  com RM22º01’22 e o comprimento de 442,56 (quatrocentos e quarenta e dois vírgula cinquenta e seis) metros até alcançar o ponto 24B; do ponto 
24B, com deflexão a esquerda e RM 78º44’42”NW e o comprimento de 316,33 (trezentos e dezesseis vírgula trinta e três) metros até encontrar o ponto 24A; do ponto 24C ao ponto 24A confronta com a Gleba designada B, 
matrícula 30.384, atribuída a Marcos Zornoff, daí com deflexão à esquerda e RM 07º08’59” SW e o comprimento de 237,37 (duzentos e trinta e sete vírgula trinta e sete) metros até encontrar o ponto 25; do ponto 25 com deflexão 
à direita e RM 10º52’13”SE e o comprimento de 192,43 (cento e noventa e dois vírgula quarenta e três) metros até encontrar o ponto 26; do ponto 24A ao ponto 26 confronta com propriedade de Alfredo Unglauber; daí, com 
deflexão à esquerda e RM 70º56’37”SE e o comprimento de 191,03 (cento e noventa e um vírgula zero três) metros até encontrar o ponto 27; daí, com deflexão à direita e RM 65º46’45”SE e o comprimento de 9,16 (nove vírgula 
dezesseis) metros alcança o ponto inicial 24C, do ponto 26 ao ponto 24C confronta com o imóvel de propriedade de Clineo Aparecido Zanoni, fechando assim a poligonal dessa área. Consta no R.02 desta matrícula servidão 
de passagem em favor de MARCOS ZORNOFF sobre a área de 1.124,14m2. Consta na Av.03 desta matrícula que o imóvel é beneficiário da servidão de passagem do R.02. Consta na Av.04 desta matrícula que o imóvel 
passou a denominar-se Sítio Gameleira. Consta na Av.07 desta matrícula que o imóvel encontra-se inscrito no SICAR/CAR Sistema Ambiental Paulista sob o nº 35393010276249. Consta na Av.09 desta matrícula que nos 
autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 00019467220158260457, em trâmite na 1ª Vara Judicial de Pirassununga/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra CLINEU APARECIDO ZANINI E OUTRA, foi penhorado o 
imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.08, 10 e 11 desta matrícula a penhora exequenda da parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o 
executado. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 10002400320168260457, em trâmite na 1ª Vara Judicial de Pirassununga/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra 
CLINEU APARECIDO ZANINI, foi penhorado parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo 
nº 00026802320158260457, em trâmite na 3ª Vara Judicial de Pirassununga/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S/A contra CLINEU APARECIDO ZANINI, foi penhorado parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. INCRA nº 619.060.590.908-1. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 350.115,00 (trezentos e cinquenta mil e cento e quinze reais) para outubro de 2019, que será atualizado até 
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.394 no valor de R$ 170.665,87 (dezembro/2020). Pirassununga, 25 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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11ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados PAULO ROGERIO PERICO, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.008.778-80; JOSÉ ALEXANDRE DE ARRUDA, inscrito no CPF/MF sob o nº 756.072.478-72; e 
sua mulher TERESA DA LUZ AGUIAR DE ARRUDA, inscrita no CPF/MF sob o nº 457.841.914-20. O Dr. Dimitrios Zarvos Varellis, MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, 
FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por 
ORGANIZACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA em face de PAULO ROGERIO PERICO - Processo nº 0083736-43.2019.8.26.0100 (Principal nº 1011886-09.2019.8.26.0100) – Controle nº 
182/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, 
no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 25/11/2021 às 14:00h e se encerrará dia 30/11/2021 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo 
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 30/11/2021 às 14:01h e se encerrará no dia 15/12/2021 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 
DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. 
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço 
constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 170.115 DO 6º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO 
PAULO/SP - IMÓVEL: Um terreno situado na Travessa Particular, designado como lote 12 da Quadra G, situado na Vila Tolstoi II, no 26 Subdistrito-Vila Prudente, distante 32,00m da esquina desta Travessa com a esquina da 
Rua Carvalho e Mello, medindo 6,00m de frente por 17,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando a área de 102,00m2, confrontando de um lado com o lote 11, de outro lado com o lote 13, e nos fundos com o 
prédio nº 109 da Rua Carvalho de Mello, localizado do lado direito de quem da Rua Carvalho de Mello, entra na Rua Particular. Consta na Av.05 desta matrícula que a Travessa particular, denomina-se atualmente Travessa 
Padre Vitalis Barendse. Consta na Av.07 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositários os executados. Contribuinte nº 155.210.0132-7. Consta no site da Prefeitura 
de São Paulo/SP devedor inexistente na Dívida Ativa e não há débitos de IPTU para o exercício atual (20/10/2021). Consta as fls.196 dos autos que sobre o terreno há edificado um sobrado de número 12 na Travessa Padre 
Vitalis Barendse, 12, Jardim Cotiana, São Paulo/SP. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) para agosto de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 421.886,82 (outubro/2021). São Paulo, 24 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0100632-53.2008.8.26.0002 
O (A) MM. Juiz (a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr (a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)FAICAL ASSAD EL GHAN-
DOUR, RG 36174500, CPF 934.642.748-53, com endereço à Rua Duarte da Costa, 575, Vila Paraiso, CEP 
13843-010, Mogi Guaçu - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Station Glass Comércio e Representações Ltda., alegando em síntese que a requerida efetue pagamento da 
quantia de R$20.863,05 atualizada até dezembro/2007. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 30 de setembro de 2021.

WHITEHOUSE HOLDING S.A.
CNPJ/MF 17.551.737/0001-03 - NIRE 35.300.451.589 - Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 08/09/2021

Data, Hora e Local: 08/09/2021, às 10 horas, na sede social, Avenida Paulista, nº 2.073, Edifício Horsa II, 15º andar, conj. 
1501, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01311-940. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sylvio Wagih Abdalla Junior. Secretário: Sylvio Wagih Abdalla. Deliberações: a) A aprovação da prestação de contas da admi-
nistração e das demonstrações financeiras e notas explicativas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020, publicados 
no DOESP pag. 9 em 04/09/2021 e no Jornal Diário de São Paulo pag. 11 em 04/09/2021, arquivados na sede da companhia; 
b) Destinação do resultado líquido do exercício no valor de R$11.502.749,51, verificado no Balanço Patrimonial de 31/12/2020, 
da seguinte forma: R$8.000.000,00 distribuídos aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações e o saldo de 
R$3.502.749,51 para conta Reserva de Lucros; Encerramento: Não mais havendo. JUCESP nº 464.710/21-2 em 24.09.2021.

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021831-69.2021.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO VAZONE 
LAGONEGRO, Brasileiro, Casado, Publicitário, RG 30801731, CPF 284.909.468-41, que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Instituição Paulista 
Adventista de Educação e Assistência Social. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 30.375,51, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2021. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021669-74.2021.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLAVIO MESSIAS DE 
OLIVEIRA, brasileiro, CPF 276.068.438-56, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por Instituto Adventista de Ensino. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 16.898,17, devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2021. 

diário de S.Paulo Edital para APROVAÇÃO

2 COL X 1 CM

Leilão Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - Fase II -Abertura dos lances dia 18/11/2021 ás 10 hs
Encerramento dos lances dia 26/11/2021 a partir das 10 hs - Visitas 24 e 25/11 das 9 ás 11 e 13 
ás 16  - Maiores infos. www.euamoleilao.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 20 DIAS PROCESSO Nº 1023752-93.2020.8.26.0224 O MM. Juízo de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Marns Pereira, na forma 
da Lei, FAZ SABER a DLL CONECTA LOGÍSTICA IMP. EXP. LTDA, CNPJ nº 13.376.965/0001-25, representando por 
Rogério André Dullus, que por este Juízo , tramita uma Ação de Cobrança, por LUIS FELIPE FONTENELLE CARDOSO e 
MAXWELL TEIXEIRA SILVA, devido ao inadimplemento Contratual. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, assim foi determinada sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da Ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente Edital, apresente Resposta. Não sendo 
Contestada a Ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente Edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 29 de 
setembro de 2021.                                                P-17e18/11

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 18ª VARA CÍVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0228294-60.2009.8.26.0100. Executados: requerido(s) ESPÓLIO 
DE CÉLIO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apto. c/ área 
privativa de 51,2278m2. no Brás.  Residencial Brás II - Rua Azevedo Júnior 185, nº185, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
003.068.0497.2. Descrição completa na Matrícula nº 119.136 do 3º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na R$ 300.548,06 
(sujeitos à atualização). DATA DA PRAÇA - começa em 24/11/2021 às 11h50min, e termina em 14/12/2021 às 
11h50min.   Ficam os requerido(s) ESPÓLIO DE CÉLIO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), compromissário(a) vendedor(a) COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO 
COHAB, terceiro(a) interessado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 12/03/2013. 
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Tays - “Diário de São Paulo”- Fone: (11) 2337-7081; (11)98603-6339
e-mail: taysrosa@spdiario.com.br
Autorização de Publicação
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Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1014063-89.2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos José Corrêa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gilberto Da Costa Silva, 
Brasileiro, CPF 182.371.368-88, com endereço à Alameda Itaporanga, 715, Vila Nova Sorocaba, CEP 18070-690, Sorocaba - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Banco Pan S.A., alegando este, 
em síntese, que o réu inadimpliu o contrato de financiamento celebrado em 14/09/2017 para aquisição do veículo HONDA CG 
160 Básico FAN ESDICBS ETAGAS, ano 2017/2018, placas FLQ-1589 (já apreendido no decorrer do processo), deixando de 
pagar a partir da prestação vencida em 14/09/2018, totalizando uma dívida de R$ 10.819,58 até 16/04/2019. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 14 de outubro de 2021. K-17e18/11

SUBPREFEITURAS
PERUS/ANHANGUERA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/SUB/PR/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6049.2021/0001440-5
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA  
DE CÓRREGOS E CANAIS POR TONELADA, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA, PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO NA FORMA 
DA LEI.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO - VALOR POR TONELADA
TIPO DE DISPUTA: ABERTO
LOCAL - AMBIENTE ELETRÔNICO - WWW.COMPRASNET.GOV.BR -  
UASG nº 925085
DATA: 02/12/2021 - HORÁRIO: 10H00
A PMSP/SUBPREFEITURA PERUS-ANHANGUERA - CNPJ nº 05.539.998/0001-10, 
situada à Rua Ylídio Figueiredo, 349 - Bairro Perus - São Paulo/SP -  
CEP: 05204-020 torna público que, na data e a partir do horário acima assinalado, 
fará realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, com critério de 
julgamento de MENOR PREÇO - VALOR POR TONELADA, em conformidade com 
as disposições deste edital e seus respectivos anexos.
1. EMBASAMENTO LEGAL
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da 
Lei Municipal nº 13.278/02, dos Decretos Municipais nº 43.406/03 alterado pelo 
Decreto Municipal nº 55.427/14, nº 44.279/03, nº 46.662/05, nº 47.014/06,  
nº 54.102/13, nº 56.475/2015 e nº 58.400/2018, das Leis Federais nºs 10.520/2002 
e 8.666/93, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar  
nº 147/2014 e Decreto Federal nº 10.024/2019, suas alterações e demais normas 
complementares aplicáveis à espécie.
2. OBJETO
2.1. Constitui objeto deste pregão a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
MECANIZADA DE CÓRREGOS E CANAIS POR TONELADA, À PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM POSSIBILIDADE DE 
PRORROGAÇÃO NA FORMA DA LEI.
2.2. A participação no presente pregão dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo 
acesso ao site www.comprasnet.gov.br, nas condições descritas neste edital, 
devendo ser observado o início da sessão às 10:00h do dia 02/12/2021.
2.3. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet pelos sites 
www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

   SUBPREFEITURAS

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/SMSUB/COGEL/2021
Processo SEI nº 6012.2021/0008222-0
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a SECRETARIA 
MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, por meio da Coordenadoria Geral das 
Licitações SMSUB/COGEL, sediada na Rua São Bento, nº 405 - São Paulo, SP, 
realizará ABERTURA do PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 
VALOR GLOBAL. O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão 
as disposições a serem processados e julgados em conformidade com a Lei 
Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 56.475/2015, Lei 
Complementar nº 123/06, bem como de conformidade com as Leis Federais  
nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas complementares e disposições deste 
instrumento.
Data da sessão: 30/11/2021 - Horário: 11h.
Local: ambiente eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.
DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
contínuos de transporte de carga com motorista, ajudantes, coordenador e guarda 
de bens móveis, com a constituição de fiel depositário, se necessário, para 
atividades de apoio às reintegrações de posse da Secretaria Municipal das 
Subprefeituras - SMSUB.
A participação no presente pregão dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo 
acesso ao site: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e nas condições 
descritas neste edital.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet pelo site 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/ e www.bec.sp.gov.br.
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PUBLICIDADE LEGAL

SAÚDE

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 786/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0075603-8, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS DIVERSOS 
XXII, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de 
Suprimentos/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo 
menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 
9 horas do dia 29 de novembro de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a 
cargo da 11ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 787/2021-SMS.G, processo 6018.2021/0067343-4, 
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS XIX, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, 
Divisão de Suprimentos/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de 
Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de 
pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 29 de novembro de 2021, pelo endereço 
www.comprasnet.gov.br, a cargo da 5ª Comissão Permanente de Licitações da 
Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,  
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços: 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br, 
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua 
General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante 
o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, 
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/SME/2021
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2021/0092543-2 - Contratação de empresa 
fornecedora de meio de pagamento eletrônico, objetivando gerir os recursos públicos 
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, destinados ao pagamento de 
fornecedores por ela previamente credenciados, em razão de transações relacionadas 
aos benefícios dos auxílios referentes aos Programas Uniforme e Material Escolar, 
descritas ao longo deste instrumento, pelo período de 24 meses.
Acha-se aberta a data da licitação em epígrafe, que será realizada às 09h30  
do dia 26/11/2021.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a 
abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da apresentação 
de pen-drive para gravação na COMPS - Núcleo de Licitação e Contratos - Rua Dr. 
Diogo de Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet pelo site 
www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, 
as cópias do Edital estarão expostas no mural do Núcleo de Licitação.

SUBPREFEITURAS
VILA MARIANA

RETIFICAÇÃO DE COMUNICADO
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/SUB-VM/2021
PROCESSO SEI Nº 6059.2021/0004188-1
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a SUBPREFEITURA 
VILA MARIANA, sediada na Rua José de Magalhães, nº 500 - São Paulo, SP, 
realizará ABERTURA de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições a 
serem processados e julgados em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e 
alterações, Lei Federal nº 9.412/18, Lei Federal 12.440/11, Leis Municipais  
nº 13.278/02 e 14.145/06, Decretos Municipais nº 44.279/03, 52.689/11, 56.475/15, 
Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e demais 
normas aplicáveis e disposições deste instrumento.
ENTREGA DOS ENVELOPES: 18/11/2021 ATÉ AS 10:00HS.
ABERTURA DO CERTAME: 18/11/2021 ÀS 14:00HS.
LOCAL: AUDITÓRIO DA SUBPREFEITURA, SITO À RUA JOSÉ DE 
MAGALHÃES, Nº 500 - VILA CLEMENTINO - CEP 04026-090 - SÃO PAULO/SP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
DRENAGEM NO TRECHO ENTRE A RUA CORONEL LUIS ALVES E AVENIDA 
DR. RICARDO JAFET - VILA MARIANA, SÃO PAULO - SP - DISTRITO: VILA 
MARIANA, de acordo com as especificações técnicas contidas no Memorial 
Descritivo - Anexos I e I-A, e demais elementos técnicos disponibilizados.
O caderno de licitação, composto do Edital e Anexos, poderá ser retirado, mediante 
a entrega de (01) um CD-R ou Pen Drive na Supervisão de Administração e 
Suprimentos desta Subprefeitura e sito à Rua José de Magalhães, nº 500 - Bloco 
C - Vila Clementino - CEP 04026-090 - São Paulo/SP, das 10:00 às 16:00 horas, até 
o último dia útil que anteceder a data designada para a abertura do certame ou 
poderá ser obtido via internet, gratuitamente, no endereço eletrônico da Prefeitura 
Municipal de São Paulo (www.capital.sp.gov.br): http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br, ou, adquirido na Supervisão de Administração e Suprimentos 
desta Subprefeitura, no endereço acima mencionado, mediante o recolhimento 
através de DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo aos 
cofres públicos na importância de R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) por folhas em 
conformidade com o Decreto Municipal nº 60.049/2021. No ato do recebimento do 
Caderno de Licitação, deverá a interessada verificar seu conteúdo, não sendo 
admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.

SUBPREFEITURAS

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Diretor da Divisão de Registro e Controle de Concessões, nos moldes do Decreto n° 
59.196/2020 e Resolução 16/2019, notifica os cessionários/interessados abaixo para 
que compareçam na Rua da Consolação, 247 - 5º andar, das 09:00h às 16:00h, de  
2ª a 6ª feiras ou contato no e-mail: mbellaparte@prefeitura.sp.gov.br para tratar de 
assunto referente a regularização da cessão, sendo certo que o não comparecimento 
ou contato no prazo de 30 dias a partir desta publicação, implicará na disponibilização 
do terreno para nova cessão e remoção dos despojos do local.
Cemitério Araçá
2017-0.064.052-2 - Terreno 12 Quadra 76 - Lilian Regina da Silva Borges
2018-0.032.379-0 - Terreno 04 Quadra 32-A - Alexandre Galvão
Cemitério Campo Grande
2016-0.207.808-0 - Terreno 178 Quadra 26 - Maria Suareide Soares
2016-0.147.529-9 - Terreno 184 Quadra 26 - Janaina Temoteo Coelho Soares
Cemitério Consolação
2012-0.348.877-3 - Terreno 57 Quadra 15 - Cecilia Guzzardi de Souza e Castro
2017-0.126.000-6 - Terreno 05-B Quadra 48 - Maria Aparecida Sampaio
Cemitério Dom Bosco
2013-0.296.684-3 - Terreno 49 Quadra 3 Rua 6 Gleba 1 - Raquel Oliveira Silva
2011-0.121.667-7 - Terreno 51 Quadra 3 Rua 3 Gleba 1 - Marizila Leite de Oliveira
2017-0.022.992-0 - Terreno 818 Quadra 02 Gleba 01 - Dirceu dos Reis
2017-0.167.584-2 - Terreno 207 Quadra 02 Gleba 01 - Carlos Alberto Gomes
2013-0.177.884-9 - Terreno 42 Quadra 03 Gleba 01 Rua 6 - João de Oliveira
Cemitério Itaquera
2010-0.177.663-8 - Terreno 30 Quadra 10 - Josefa Francisca da Silva
Cemitério Lapa
2013-0.087.279-5 - Terreno 346 Quadra 50 - Marcelo do Carmo
2013-0.177.776-1 - Terreno 115 Quadra 54 - Vilma Lucia de Melo Pereira da Silva
Cemitério Quarta Parada
2015-0.151.334-2 - Terreno 53 - Rua 18-LE - Sonia Maria Sanches Cossari
Cemitério São Paulo
2011-0106.034-0 - Terreno 27 Quadra 22 - Marta Maria Coelho Barbosa de Gusmão
Cemitério São Pedro
2012-0.156.345-0 - Terreno 159 Quadra A-1 - Geraldo Claro
2012-0.348.398-4 - Terreno 24 Quadra C-6 - Armando dos Santos Mesquita Martins
2013-0.011.794-6 - Terreno 90 Quadra C-04 - Theresinha Ferreira Motta
2016-0.225.822-4 - Terreno 87 Quadra A-4 - Patricia Ponce Rondina Arruda
2015-0.195.562-0 - Terreno 178 Quadra C-06 - Irma Apparecida Sozio
2015-0.147.840-7 - Terreno 67 Quadra A-12 - Carlos Roberto de Souza
2011-0.052.240-5 - Terreno 92 Quadra A-1 - Ana Ramos Santiago
2012-0.353.881-9 - Terreno 33 Quadra A-1 - Rita Maria Sachi
2014-0.149.539-3 - Terreno 10 Quadra A-5 - Neide Ezias Sato
2016-0.001.335-6 - Terreno 26 Quadra A-16 - Isabel Zebelin Duarte
2016-0.125.726-7 - Terreno 144 Quadra A-1 - Maria Luisa Francisca de Oyague Martin
2012-0.211.868-9 - Terreno 85 Quadra A-17 - Jovelina Valentina Bottaro
2008-0.156.775-7 - Terreno 94 Quadra C-2 - Elvira Silva
2010-0.252.447-0 - Terreno 128 Quadra C-01 - Wilson Bustamante Filho
2013-0.223.752-3 - Terreno 82 Quadra C-04 - Celeste de Jesus Rebello
2011-0.067.841-3 - Terreno 325 Quadra C-15 - Olinda Ribeiro Rosa de Queiroz
2013-0.215.224-2 - Terreno 93 Quadra A-3 - Jose Fabio da Cruz
2012-0.329.907-5 - Terreno 149 Quadra A-23 -Rosmari Sanchez Querino
2013-0.272.638-9 - Terreno 110 Quadra C-5 - Inês Vieira Hatsuga
Cemitério Tremembé
2014-0.254.022-8 - Terreno 110 Quadra 22- Marco Antonio Gomes
Cemitério Vila Nova Cachoeirinha
2014-0.220.902-5 - Terreno 252 Quadra 24 - Maria Tavares Koptchinski
2013-0.132.924-6 - Terreno 137 Quadra 24 - Eulalia Leite dos Santos
2016-0.269.363-0 - Terreno 05 Quadra 83 - Tatiane Fagundes Pereira
2011-0.056.719-0 - Terreno 69-A Quadra 01 - Daniel Cesarino
2012-0.317.407-8 - Terreno 117 Quadra 06 - Alcino Lourenco
2013-0.308.434-8 - Terreno 60 Quadra 29 - Aldenora Lima Felix
2011-0.331.525-7 - Terreno 166 Quadra 06 - Pedro Luiz Germeno
2016-0.156.706-1 - Terreno 161 Quadra 15 - Marlene Scotti de Morais
2013-0.146.435-6 - Terreno 185 Quadra 10 - Rose Pagane Bonfogo
2017-0.036.134-8 - Terreno 224 Quadra 06 - Claucia Teresinha Ferreira Padilha
2012-0.151.495-5 - Terreno 290 Quadra 14 - Oduvaldo Nogueira/ Tereza Diniz Nogueira
2015-0.166.995-4 - Terreno 293 Quadra 29 - Maria das Merces Lima Soares
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 
Extrato de Contrato

Processo Licitatório 115/2021

Tomada de Preços 14/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução 
de pavimentação asfáltica tipo CBUQ referente ao convenio ce-
lebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Con-
tratante: Município de Andradina. Do Prazo de Execução: 30 
(trinta) dias sem interrupção, contados a partir da “ORDEM DE
SERVIÇO”. Do Pagamento: 10º (décimo) dia após a emissão 
da Nota Fiscal. Contratado: CCF CONSTRUTORA COUTO E FI-
LHOS LTDA - EPP. Valor Do Contrato: R$ 212.261,00 (duzentos 
e doze mil, duzentos e sessenta e um reais). Data do Contrato: 
12 de novembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 
Defesa Social e Gestão de Pessoas. (Republicado por

conter incorreções)

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 
Extrato de Contrato

Processo Licitatório 116/2021

Tomada de Preços 15/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução 
de pavimentação asfáltica tipo CBUQ referente ao convenio ce-
lebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Con-
tratante: Município de Andradina. Do Prazo de Execução: 30 
(trinta) dias sem interrupção, contados a partir da “ORDEM DE
SERVIÇO”. Do Pagamento: 10º (décimo) dia após a emissão 
da Nota Fiscal. Contratado: CCF CONSTRUTORA COUTO E FI-
LHOS LTDA - EPP. Valor Do Contrato: R$ 243.830,25 (duzentos 
e quarenta e três mil, oitocentos e trinta reais e vinte e cinco 
centavos). Data do Contrato: 16 de novembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Ata de Registro de Preço

Processo Licitatório 105/21

Pregão Eletrônico 55/21
Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de pintura. Contrata-
do: R. PACTO EIRELI. Valor total registrado: R$ 2.348.990,00 
(dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e 
noventa reais). Data da Ata de Registro de Preço: 16 de no-
vembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretario de Administração, Modernização, Defesa

Social e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Homologação e Adjudicação

Processo 116/2021

Tomada de Preços 15/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução 
de pavimentação asfáltica tipo CBUQ referente ao convenio 
celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. 
Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, 
com base no inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, 
Homologar e Adjudicar o item do objeto licitado, a empresa: 
CCF CONSTRUTORA COUTO E FILHOS LTDA - EPP. Andradina, 
16 de novembro de 2021. 

Edgar Dourados Matos 
Secretário Municipal de Administração, Modernização, 

Defesa Social e Gestão de Pessoas

Processo 1043922-84.2018.8.26.0506 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A -
L.C.B.N.M. - - L.C.B.N. - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043922-84.2018.8.26.0506. A MM.
Juiza de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dra. REBECA MENDES BATISTA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ CARLOS BETTONI NOGUEIRA ME, CNPJ 07.070.884/0001-08, e LUIZ CARLOS
BETTONI NOGUEIRA, CPF 034.699.768-21, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Banco Bradesco S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 194.908,32 (dezembro de 2018), representada pela
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº 011.415.857. E, estando os executados em local incerto, foi
deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, paguem o débito, ocasião em que a verba honorária arbitrada
em 10% será reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda,
opor embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos
bens quantos bastem para garantia da dívida.Será o presente edital, por extrato publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 30 de setembro de 2021.

                              BOM DIA RIBEIRÃO PRETOEDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0005046-12.2020.8.26.0020. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Causas
Supervenientes à Sentença. Exequente: Comercial Hcj de Produtos de Segurança Ltda. Executado: Rodrigo Silva Abiaki de Andrade
(Empresário Individual). EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005046-12.2020.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Massanori Fujita,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO SILVA ABIAKI DE ANDRADE (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL), CNPJ 18.972.221/0001-
97, que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por COMERCIAL HCJ DE PRODUTOS DE
SEGURANÇA LTDA, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 8.259,40
(novembro de 2020). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos
20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto
no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. No silêncio, será dado regular andamento ao feito. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
03 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0013840-45.2021.8.26.0001. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Fundação Getúlio Vargas. Executado: Dulce Vera Rossi de Collo
Moreira. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013840-45.2021.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) DULCE VERA ROSSI DE COLLO MOREIRA (CPF. 061.339.378-31), que a ação de Procedimento Comum,
ajuizada por Fundação Getúlio Vargas, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 57.763,96 (julho/
2021). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias
supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.
523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0041299-16.2021.8.26.0100. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros.
Executado: Rafael Rezende da Silva. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041299-16.2021.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rafael Rezende da Silva (CPF. 384.736.458-80), que a ação de Procedimento Comum,
ajuizada por Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da
quantia de R$ 18.707,00 (setembro de 2021). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTERDIÇÃO. Processo Digital nº: 1010063-60.2020.8.26.0004. Classe – Assunto: Interdição - Nomeação
Requerente: Altochi Nishimura. Requerido: Fuzicha Nishimura Cristo. Prioridade Idoso. Tramitação prioritária. EDITAL
PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE FUZICHA NISHIMURA
CRISTO, REQUERIDO POR ALTOCHI NISHIMURA - PROCESSO Nº1010063-60.2020.8.26.0004. O MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. Ary Casagrande
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 21/09/2021 foi decretada a INTERDIÇÃO de FUZICHA NISHIMURA CRISTO, CPF 345.378.938-
50, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR,
em caráter DEFINITIVO, o Sr. Altochi Nishimura. Ficam, aqui, estipuladas as restrições impostas à requerida: Há
restrição total para atos de vida negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar quitação, alienar,
hipotecar, demandar ou ser demandado, praticar atos que não sejam de mera administração. Uma vez que a
requerida possui bens, deverá o Sr. Curador prestar contas anualmente, conforme solicitado pela Promotoria de
Justiça. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2021.

17 / 11 + 01 / 12 / 2021EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1059752-76.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Telefonia. Requerente: America Net LTDA. Requerido: GH Digital Comunicação Ltda. Edital de Citação. Prazo:
20 dias. Processo nº 1059752-76.2020.8.26.0100. A Dra. Melissa Bertolucci, Juíza de Direito da 27ª Vara Cível do
Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a GH Digital Comunicação Ltda (CNPJ. 09.108.315/0001-21), que América
Net Ltda lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 36.213,05 (julho de
2020), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de IP Internet. Estando a requerida em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1064391-77.2019.8.26.0002. Classe: Assunto: Despejo por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento. Requerente: Masao Takakura e outro. Requerido: Genésio
Alves do Nascimento e outros. Tramitação prioritária. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1064391-77.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Genésio Alves do Nascimento
(CPF. 093.563.458-48), que Masao Takakura e Satiko Takakura lhe ajuizaram ação de Despejo por Falta de Pagamento
c/c Cobrança de Aluguéis, objetivando a quantia de R$ 5.050,91 (novembro de 2019), referente ao contrato de
locação, para fins residenciais, do imóvel localizado na Rua Francisco da Cruz Mellão, 82, ap. 73, bloco D. Encontrando-
se o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
conteste o feito ou purgue a mora, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente,
afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1077820-11.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Compromisso. Exequente: Suporte Locação de Bens Móveis e Imóveis Ltda. Executado: Clayton Manoel da Cunha e outro. Edital
de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1077820-11.2019.8.26.0100. A Dra. Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito da 29ª Vara
Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Clayton Manoel da Cunha (CPF. 171.735.138-71), que Suporte Locação de Bens
Móveis e Imóveis Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 26.402,20 (julho de 2019), representada pelo
Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias,
a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1082507-94.2020.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Pagamento. Requerente: Rafael Campos Aflalo Pereira 79734910230 Me. Requerido: Hashmark Tecnologia
e Comercio de Roupas Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1082507-94.2020.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Guanaes
Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Hashmark Tecnologia e Comércio de Roupas Ltda (CNPJ.
34.606.050/0001-39), que Rafael Campos Aflalo Pereira 797.349.102-30 lhe ajuizou ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 24.211,41 (outubro de 2020), decorrente da prestação de
serviços audiovisuais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 30 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 09 de novembro de 2021.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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Área entre
um trópico
e um cír-
culo polar

Ideia
defendida
em artigo
de opinião

É tida co-
mo a única 
cordilheira
do Brasil

"(?) mãe é
padecer no
paraíso"

(dito)
Los (?),
banda

de "Cara
Estranho"

Et cetera
(red.)

Marca de
charges
políticas

Banha parte
da fornteira
entre Brasil
e Paraguai

Preside um
grupo de
cônegos
(Catol.)

O traje
usado em

festas
juninas

Unidade 
da dosa-
gem da

vacina oral

Peixe (?),
site de

compras
coletivas

Grupo, em
inglês

Brenda
Novak,

escritora
dos EUA

Sócrates,
ante o

tribunal 
de Atenas

(?) Carey,
cantora de

"My All" 
e "Hero"

Espécie de
energia

em jogos
de RPG

Vasco ou Flamengo
Característica do cli-

ente analisada por ge-
rentes de investimento
Os "cau-
sos" con-
tados pelo

caipira

Crença
Formam o 
perianto da
flor (Bot.)

Capital
turca

Insígnia
papal

Sabor de pizza
Lei (?), documento

histórico que está sob
a guarda do Senado

Está bem!

Desleixado
(pej.)

Jovem;
novo

Maio, em
francês

(?) Lanka, 
país insular
Braço, em

inglês

Hiato de
"moeda"

Cintura de
calças

Área
externa de

igrejas
Esticada

Beira, em
inglês

O "bacalhau
brasileiro"

"Luz" eco-
nômica
Querido,
em inglês

"Você"
(red.)

1.006, em
romanos

Título mu-
çulmano
Comitê

olímpico

Criança, no 
Candomblé
Maria-(?),

doce

Sufixo de
"dulçor"

Ingrediente
da cerveja

Feitio de
ganchos 

do açougue

Animação da Disney sobre a
história de Simba, foi
relançada em "live-

action" em 2019 (Cin.)

3/arm — mai. 4/dear — edge — mana. 5/group. 6/mariah — rio apa. 7/toscana.

ARIES - 21/03 a 20/04
Nesta quarta, o que mais se destaca é a sua habilidade para lidar com dinheiro, Áries. Multiplica, 
Senhor! Se prestar atenção a tudo o que ocorre ao seu redor, vai ser moleza descobrir novas ma-
neiras de encher o bolso, fechar uma parceria comercial e até receber uma grana que não esperava. 
À noite, algo que deseja comprar há tempos pode finalmente virar realidade, mas não se esqueça 
de fazer as contas para ver se cabe no orçamento. Tá na pista? Melhor disfarçar a possessividade 
pra não assustar o crush. Na vida a dois, as finanças do casal ganham destaque, mas precisam 
chegar a um acordo sobre os gastos.

TOURO - 21/04 a 20/05
No trabalho, será preciso tomar a iniciativa e correr atrás dos seus maiores sonhos para chegar 
onde deseja. Nada vai cair de brinde no seu colo, mas pode se surpreender com o que é capaz de 
conquistar graças aos seus esforços. Mas o excesso de ambição pode trazer problemas à tarde, 
principalmente se exagerar nas cobranças ou se não conseguir lidar bem com as críticas. Ainda 
bem que o astral fica mais descontraído à noite, o que deve animar até a conquista! Quem tá na 
pista pode conhecer alguém através dos amigos. Já no romance, algumas diferenças podem pro-
vocar atritos e será preciso leveza e dedicação se quiser manter a paz com o mozão. Para manter a 
relação de vocês equilibrada e perfeita sem defeitos, conheça os nossos Sais de Banho Terapêutico 
Amor na loja.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Com a Lua infernizando seu astral, vai ser preciso calma e muito foco para lidar com os desafios 
que virão pela frente. No trabalho, priorize tarefas que podem ser feitas de maneira reservada, 
especialmente se anda sonhando com uma promoção ou quer abocanhar aquela comissão no 
final do mês, e com nosso Banho de Atitude, será fácil de atingir seus objetivos. Agir discretamente 
também ajuda a chegar mais longe, porque será mais fácil manter os invejosos fora dos seus ne-
gócios. Na conquista, clima de mistério, muita sensualidade e poder de atração serão suas armas 
para se dar bem na conquista. E se está em um relacionamento, vale a pena apostar nas mesmas 
armas se tem compromisso e quer seduzir o mozão. O sexo promete pegar fogo!

CÂNCER - 21/06 a 21/07
O desejo de expandir seus horizontes, experimentar algo novo e deixar a rotina de lado deve 
movimentar esta manhã. Deixe a desconfiança de lado para experimentar novas maneiras de 
realizar as tarefas do dia a dia, especialmente se estiver a fim de melhorar sua produtividade. 
Além disso, definir um objetivo em comum com os colegas e agir como um time são atitudes que 
podem dar um up na hora de cuidar do serviço. As amizades contam com vibes positivas e você 
pode dar ótimas gargalhadas com a turma, mas também há risco de brigas. E a paquera pode ficar 
mais animada, mas também há risco de surgir rivalidade com um amigo. Ninguém quer tanta briga, 
né? Por isso, uma de nossas Pedras e Cristais para o dia a dia pode ajudar a limpar essas energias 
negativas. Compartilhe seus sonhos com o mozão e aposte na sintonia para fortalecer o romance. 
A paquera pode ficar mais animada, mas pode surgir rivalidade com um amigo.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Se quiser dar conta das tarefas, até daquelas mais chatinhas ou rotineiras, foque sua atenção no 
serviço. O astral é perfeito para repensar a carreira, fazer ajustes e até encontrar um novo nicho 
com mais chance de sucesso — e os Sais de Banho Terapêutico Empregoatraem só coisas boas 
para sua área profissional. Profissionalismo e dedicação são essenciais para se dar bem, então não 
adianta ficar esperando que os outros resolvam os seus problemas ou entreguem tudo de mão 
beijada. À noite, vale a pena cuidar melhor da saúde, checar a alimentação e até se movimentar 
mais. Saia do sofá e espante a preguiça! Se caprichar na produção, isso ajuda a ganhar a atenção 
do crush. Mas no romance, há sinal de discussão ou estresse, principalmente se ficarem trocando 
acusações. Pegue leve, e para ajudar, tome um banho energético com nossos Sais de Banho 
Terapêutico Amor, que irão auxiliar energeticamente o equilíbrio entre vocês.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
A Lua em Touro destaca sua criatividade no trabalho, bem como o espírito de equipe para encarar 
as tarefas com garra e disposição. Além disso, investir em conhecimento é sempre uma boa ideia, 
Virgem. A Lua favorece os planos para uma viagem, mas é preciso manter o foco no serviço e se-
parar as coisas — deixe pra sonhar acordado/a depois do expediente, meu cristalzinho. Já a saúde 
pede moderação e alguns sacrifícios — nada de fazer só o que gosta, tá? Um programa diferentão 
pode ser a melhor pedida para animar as coisas com o par. Se está livre, leve e solta/o por aí, uma 
aventura romântica pode surpreender e acelerar seu coração!

LIBRA - 23/09 a 22/10
O dia promete altos e baixos, Libra, mas é melhor adiantar as tarefas pendentes. Além de pintar 
imprevistos e problemas à tarde, acontecimentos antigos também podem azedar a convivência 
com colegas e até com o mozão, e ao invés de mandar mensagens irritadas e começar uma briga, 
deixe para conversar pessoalmente com o par à noite, quando o astral estará mais tranquilo. Vale 
a pena redobrar o empenho no trabalho e ligar suas antenas ao lidar com dinheiro. Pode até surgir 
uma boa nova nessa área, mas cautela nunca faz mal, certo? Esbanjando charme e poder de 
sedução, seja na hora de paquerar ou de seduzir quem ama, você tem tudo para movimentar os 
assuntos do coração à noite. Se joga!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Seu signo costuma ser desconfiado e nem sempre interage de boa com os outros, mas a Lua 
promete melhorar a interação com os colegas e parceiros pela manhã. Aproveite para conversar 
sobre projetos e tarefas que dependem de colaboração, marcar reunião, etc. À tarde, o astral fica 
pesado e, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, podem surgir atritos. A boa notícia é que as 
coisas melhoram à noite e vai ser mais fácil se entender com o mozão. A paquera também pode 
surpreender e passar de um lance aleatório para algo sério num piscar de olhos! Se está a fim de 
compromisso, converse sobre o assunto e não esconda o que sente — se precisar de um empur-
rãozinho na hora de falar sobre seus sentimentos, pode contar com o nosso Banho de Atitude para 
te dar coragem. Vai na fé!

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Mergulhar no trabalho e finalizar suas obrigações logo cedo será a melhor pedida nesta quarta, 
meu cristalzinho. Foco, fé e café serão o segredo para o seu sucesso pela manhã, porque não vai 
faltar serviço. E dedicação e disciplina não são só importantes no trabalho, mas também para 
cuidar da saúde. À tarde, as estrelas se desentendem e pode sobrar pra você, por isso, revise 
documentos antes de assinar, confira duas vezes um e-mail para não se esquecer de algo impor-
tante, e evite se distrair com conversinhas paralelas. Embora o astral fique mais leve à noite, não há 
sinal de movimento na paquera e tudo corre mais devagar do que você gostaria. A rotina também 
vai dar as caras no romance.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Nesta quarta, criatividade e ótimas ideias serão importantes para se destacar no trabalho logo 
cedo, meu cristalzinho. Explore seu charme para fazer novos contatos profissionais, conquistar 
clientes ou melhorar suas vendas. Mas é melhor adiantar isso porque a comunicação, inclusive 
nas redes sociais e com os amigos, pode ficar tensa à tarde. O desejo de comprar tudo o que vê 
pela frente pode fazer um buraco e tanto na sua conta bancária, por isso, vale esconder o cartão 
de crédito, tá? Mas as estrelas logo se entendem e enviam energias poderosas para você fazer 
o maior sucesso na paquera. A dois, diálogo e romantismo serão a chave para viver momentos 
deliciosos com o mozão.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
No trabalho, você vai esbanjar bom-senso e pode demonstrar mais praticidade na hora de lidar 
com as tarefas do dia a dia. Quem trabalha em home office pode ter desafios e talvez seja com-
plicado entregar a produtividade que precisa — há risco de cobranças e estresse com a chefia. Dê 
uma força pra sua produtividade com o nosso Banho de Atitude. Concentre-se no que exige mais 
atenção, mas também reserve um tempinho para deixar a sua casa em ordem sem ficar esperando 
pelos outros. À tarde, melhor ir com calma ao lidar com produtos ou serviços para o lar. Embora 
o astral melhore à noite, vale investir em um programa caseiro e aconchegante com o mozão pra 
fugir de problemas. A paquera ainda segue devagar.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Com raciocínio rápido e boas ideias, vai se destacar no serviço e ainda dar uma animada nos 
colegas logo cedo. Aproveite para causar boa impressão ao lidar com clientes ou pessoas novas, 
ampliar seus círculos sociais, e cuidar de serviços que exigem deslocamentos rápidos pela cidade. 
Por outro lado, pode pintar torta de climão à tarde se não tomar mais cuidado com as palavras. 
Você corre o risco de dizer mais do que deve, perder informação importante e até se envolver em 
mal-entendido com colega ou cliente. Tá amarrado! Para não perder as good vibes do começo do 
dia, conheça a nossa Garrafa da Abundância de nossa loja. Ainda bem que, à noite, os amigos po-
dem dar uma mãozinha na paquera e apresentar alguém novo. Há sinal de alto-astral e animação 
com o par.
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Modelo desabafou sobre comentários maldosos que a 
enviam nas redes sociais nesta terça-feira (16)

Ator apareceu ao lado dos irmãos, da mãe e do pai, o 
ator Reginaldo Faria
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Yasmin Brunet desabafa ao mostrar mensagens 
de ódio no Instagram: “Não vejo necessidade”

Marcelo Faria comemora 50 anos 
e posta clique raro em família

Giovanna Lancellotti 
compartilha 

registros 
do final de semana de 
Sol e praia em Noronha

Se depender do clima e da 
programação, a semana 
de Giovanna Lancellotti 
promete ser das boas.

Nascida em Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo, a 
atriz de 28 anos levou toda 
sua beleza para desfrutar 
de um dia de sol e mar em 
Fernando de Noronha, 
Pernambuco.

“Sancho meu amor”, 
resumiu na legenda dos 
registros feitos logo após 
um mergulho no mar onde 
aparece com os cabelos 
ainda molhados e um lindo 
sorriso no rosto. 

A Praia do Sancho é uma 
das mais disputadas pelos 

turistas no arquipélago 
devido a sua baía de águas 
claras localizada a oeste do 
Morro Dois Irmãos e a leste 
da Baía dos Golfinhos.

A postagem fez sucesso 
entre os quase 10 milhões 
de seguidores que Gio 
acumula e ganhou elogios 
de Anitta, sua amiga e ex 
de seu atual namorado 
Gabriel O. David, e mais 
amigos famosos:

“Amiga musaaaa”, escre-
veu Giselle Batista.

“Que corpo, que biquíni”, 
disse mais um fã.

“O sorriso mais lindo do 
mundo”, elogiou mais um.

A atriz ganhou elogios de Anitta, sua 
amiga e ex de seu atual namorado 
Gabriel David, e mais amigos famosos

Nesta terça-feira (16), Yas-
min Brunet publicou uma 
série de imagens em que 
mostra as mensagens de ódio 
recebidas nas redes sociais. 
A modelo disse que lamenta 
esse tipo de atitude e deseja 
coisas boas para os autores 
dos comentários.

“Ai, gente, quando ódio no 
coração. Desejo muito que 
vocês não sintam mais isso. 
Sei que para estarem disse-
minando esse tipo de ódio 
gratuito para alguém que 
você não conhece, você deve 
estar muito machucado. Não 
sei o que aconteceu com 
você, mas espero que um dia 
você seja tão feliz que não 
veja a necessidade de man-
dar esse tipo de mensagem 
para ninguém”, começou 

Marcelo Faria comemorou 
50 anos cercado da famí-
lia. O ator compartilhou 
um clique raro nas redes 
sociais, onde aparece ao 
lado do pai Reginaldo Fa-
ria, da mãe Kátia Achcar, 
dos irmãos Candé e Regis 
e da filha Felipa. “Des-

contração em família. 
Reunidos e celebrando os 
50”, escreveu.
Nos comentários, amigos 
famosos e fãs parabeni-
zaram o ator. “Parabéns 
Celo!”, postou Drica 
Moraes. “Parabéns Celo!! 
Muita luz, muito amor e 

saúde pra vc meu irmão”, 
disse Romulo Neto.
“Parabéns meu querido. 
Tudo de melhor”, falou 
Alexandre Nero. “Viva 
tu @celofaria !!! Amor e 
saúde em abundância”, 
escreveu Fabíula Nasci-
mento.

Yasmin.

“Vocês me dão mais vontade 
de falar o que penso, porque 
quem sabe um dia vocês 

consigam aceitar a opinião 
dos outros sem destilar ódio. 
Obrigada por me darem 
motivo para continuar”, 
finalizou.


